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1 Şark Cephesinin cenup kısmındaki 1 Gizli taballye depolarıadaa 
1 harekAtı gösteren harita f, biri •eydaaa Çl~~rılıyor 

Uzerinde bir çok kumaş 
nümune ve kataloğu buiunan 

Dil Bayramı 
--...ııo ... --

Dil Kurumu Ebedi Şefin muvakkat 
kabrine çelenk koyacak 

Balllewıerlade toplatdar var 
Bugün, blrlncl Tllrk Dlll Kurultayanm Ebedi Şef AtatUık'lln bmur. 

larllfı Dolmabıibçe •raymda açıbşmm dokuroncu yıldüntmıbdtır. 
Bu münaııelletle buglln, Tllrk Dil Kunımo merkez beyf'ltt, Ebedi Şe. 

fin mo\-akkat kabrini ziyaretle çelenk koyaca!<, A.nkarıa radyoeunda 
Kunım adına bir konferans verilecek, bütün Halkevlerl!ıde toplantılar 

3apılarak dil J.okıJAbı safhaları bellrtllecektır. 
Dahi lnkıb\pçı AtatUrk'Un kurtardıtı bu vatan topraklarında tarih 

gibi dil mUeMeee8lnln IM'nllllnl bulnıağa muhtaç olU!JUltll eezlıtl, daha, 

0 zaamndan, Milli Şefimiz İsmet tnönU'nUn yllksek tatbl!rntçr!ılı ile yo. 
ıunu bulıDUIJ ve o &"ünden bu &1lne gayesine doğru amin adımlarla Der. 
lemlştlr. 

Leningrad 
müdafileri 

Alman ıutaıarma 
llar•• 

Fasllasız 
11ücumlarda 
bulunuyorlar 

----0---

Her iki taraf insiyativi ele 
geçirmek i~;n d~vüıüyor 

Sırp çeteleri 
Bır kasabayi 

muhasara 
ettıler 

Moıtar auntalla
llDda pddetU 

Ç&rJIŞlllalar oluyor 
Zdrih, 28 (A. A.) - Hersekten 

Milanoda c}rltan Regime Fascista 
gazetesine gelen bir habnrde Srrp 

(Denmı 4 üncüde) 

. ... , ......... 
1 8 1 8 ••• 

Almanlar 
Harkofu 

çevirmek 
için 

Buyuk manevralal' 
• yapıyorlar 

Bitin Doaeç 
mıata1raıı da 

tehHlrede 
\'~I, 26 (A.A.) - Ofl: Sovyet Rus. 

yadaki muharebe va:!'~ttl hakkımla 
Havas Ofl askeri münekkldl ııunıarı 
yazmaktadır: 

BUyUk Kiyef mul.r.rcliesinln sona 
ermekte ol!luğu !lnla'lıln.&kladır. Çen 
beri yarmak için Ruslıum yapml§ ol 
dukıarı teşebbüsler pl!Pl!&rtUlmUş, dl 
ğer Rus kuvvetleri lmna edllm!ıtır. 

İki Alman kolu ay•n u.manda Har. 
kof ve bUtUn Doneç n.mtakaaını <it'• 
vlrmck için mao<-vraıla bulunmakta 
dırlar. 

Merkezi cephedeki Sl"v;)·et mukabil 
taarruzundan hlçl.lr c.:ıı·cımat alına 
mnmıştır. 

Lenınırad rnuhareı:.ı-:o: şlddeUe dıo.. 
vam etmektedir. Buu.~a bulunan ol t·u 
çuk mUyon aaker ve ha:k tasılaS!Z 
bir surette devam ed~n topçu ve ha. 
va bombardımanları:ı·. cğramakta • 
dırlar. 

Burada katı ;n~H!lrcl.>ealn pek ya. 
kında en son h.ıddlnE' \"!? sonuna \"&. 

racağı hissedilmektedır, 

Moskova şiddetle bomLe...rdıman eı:!ll 
ml§tır. 

Londra !6 ( A.A.> - Lenh .. -
rad'dan aİınan son haberlere gö
re bu şehrin zapt ve uüdaf.:>.ası 
kin vap'llr"··1·ta ol ... n ham. avnı 

AKIL DURDURAN CiNAYET 
• • (Devamı 4 üncüde) 

Kızılaym 
Yunanistana 

Yardımı 

Samsunda iki kardeş dayı ve teyzeleri 
ile küçük çocuklarını 

BAŞLARINI GÖVDELERiNDEN 
AYIRMAK SURETiLE ÖLDORDO 

--o---
Baba, katll oldatuaa ııreadlll 

otaııarw yallalattırdl 

Seyyar satıcı izak 
nasıl ele geçti 

Yeniden ız muhtekir din adliyeye verildi 
Fiat murakabe bürosu kontro 

lörleri uzun zamandan.beri aranan 
g·zli tuhafiye dcpolarmın seyyar 
satJcılarından birini nihayet ele 
geçırml'ilerdir. 

Ruzvelt 
diyor ki: 
Siiahlar 
üzeı indeki. 

ambargonun 
kaldırılma

sını 

Bu satıcılanıı mevcudiyeti ve el 
altından yüksek fiatlarla yapılan 
satışlara delAlet ettikleri uzun 
müddettenberl malfun bulunuyor _ 
du. Yalnız gizli depoların anahtF. 
rını teşkil eden bu adamlardan 
bütün gayretlere rağmen hiçbirisi 
~imdiye kadar bulunamamıştı. Ni.. 
hayet kontrolörlerden bayan Ne • 
\'in bir ticarethanenin kontrolünü 
yaparken ~çeri bir adam girmiş 

\"e: 
Geçen haftaki mallardan var, a• 

lır mısınız? diye sormuştur. 
lçerdckiler k;ı.ııla gözle mcmu . 

run mevcudiyetini anlatmak isle~ 
ıni§lerse de o farkında olmamış: 

- Geçen haftaki 105 lik sa -
tenleri 125 veririm. Gelecek haf 
ta bu malla ın fiatı 150 dlr, de _ 
ıniştir. 

Tekrar yapılan işaretleri o va • 
kit anlıyan satıcı bu defa da me• 
muru diğer müşterilerden biri zan 
nederek önünde duran memura i. 
ııaretle baltayı ta§a wrduğunu 
anlatmak istemi~tir. O zam!ln hü. 939 temmuzunda 

istemiştlfft· ~ ...... 
(Devamı 4 ündde) 

------ u 

Marinos 
maQazasmda · 
Dün bir ihtikar 
cürmü meşhudu 

yaplldı 

Mlteaarrızlara 
llarıı bOJIEOt 

daveU.e lrlmıe 
llalü umadı 

Nevyork, 26 ( A.A.) - Bugün 
Colliers Magazinc'de neşredil. 
miş olan nutkunda reis Ruzve!t, 
ezcümle şöyle demektedir: 

Silahlar üzerine mevzu am. 
barbargonun 1939 senesi temrnu. 
zunda kaldırılması. harbin bu 
kadar çabuk patl.:ık vermesine 
mani teşkil edecek kuvvetli bir 
amil olacaktı. 

Böyle bir fasih, harbe mani C• 

turdu, diyemem Almanya ile 
Italya. harp patladıktan sonra 
bizim 1nb'1ltereye bir tek tayya
re, bi~ tek •. ta!11" ve bir tek top 
veremıyccegımıze çok güven
mişlerdir. 

Makale, söyle devam ediyor: 
1939 temmuzunda kongrenin 

(De\·amı 4 iincüde) 

Bir metre kumaştan 
yüzde 200 kir 
ediliyormuş ! 

Beyoğlundaki meşhur Marinoı:J 
kum~ mağazasmda dün bir ku· 
maş htikarı cürmümeşhudu ya. 
pılmış ve sahiıbi yakalanarak 
müddeiumumiliğe teslim elilmiş
tir. 

Oğrenildiğirıe göre, mağaza 
•bir kumaşın metresi başında yUz
de ilci yüz kar yapmaktaydr. 

Bazırlanan gıda 
maddelersaı 

gltlrecek lleret 
,emlmlze geldi 

o· azuu 4 üncüde) 

Samsundan bildirildiğine göre, !eri dayısı Hasanı, teyzeleri Ay -
korkunç bir cinayet işlenmiş, He- ı şeyi ve bunların çocukları 14 ya• 
san ve Hüseyin adında iki kardeş şmdaki Nezihe ile 8 yaşmdak1 HU.. 
hırsızlık mak.sadile evlerine girdik. (Dc,·amı 4 ünr.üde) ı 



., 

1\"p o 4 01'UÇ im mı7.ıı. mı nırdu? 

ilk .,,ıuılerde öyledir ••• llcle sercle 
eiırn ti-rynkiliğt \1lrstı \C bumu. 
na un dibinde oroı; tnt:nıı)ttnbnn 
cignrıı clum:ınlnn tüt.er, t:c.izllnüdln 
onund duman bulutları ;>ül-."tursc
bü .. hütün sanır. 

Y :ınmu .. cla. biri, öyle b!r.ı.z y iık· 
~ı. per?cdcn konnssa, ı:waz a' az 
h:ığınyor zannerlcrsfnfa. Blrnz faz
bı. ;.:lirült.ü~ le bir knpı kapansa, 
y mba mmla WJ> ııatlnmı ı..ibi 
Uvkcrsinj7_ ııuımafih git '"'icle n lı 
"ifr'Smrı, Rnmnznn izi c\ lil.cm1irir, 

luln'ihrır, tiUdlğinlz, hu ·6l12lu. 

ğımnz ~eçer. Ruhlarınızdn ı_nhlt 
rsJ'klar pnrlar. İçinize uhrevi bir 
zmi< Hı neşe c(iker. Minarclerocn 
nt.esböceklcrj ~ sarhm mahya 
salkımları güzlerinM ıwnlenıJirir. 

Okuduğunuzu mu anlamıyOJ"SU .. 
nuz? Tuh f! l'alnrz lıngüne mah. 
"'US mu bo? Dün, e\"\ elki giin. h:ıf-
1 • daha cn·elld gen nnhyor muy-

nuz? BtHiin okuduklannı:r.dan 
bir miin&. ..:ıkan)or ımıydumtt C\ 

el.-e .•• 
lları• tebli leriodeıı, "'kı'rı rna.. 

harrirlerin müt:aJcalnrmd n, tmzı 
hlrr rdan, hattA tllını satını iliin. 
lann n bir mana çrlmnn h kabil .. 
nıt ••• 

~ nntl&lal'dau, 
ınetcrindcn, İl'Ç()"k fıkra, yını 
ve n olmleden, b. ngf gün n anJıı
dmtz ki! .. Ne 7.amruı t.c.ıtmin etti 
izi tınnln.r! •. Bir yeııiÇcri azwne

ti)'la u.yfoJ. rın t fi ınıı bai:-das 
kuruıı oturan i~ si nıakal~l r ne 
ı;ıöylet.li zoT Dlisün('("leriude vu 
'Zuh, muhruremeleriı.ıde imrenHe -
eek olganluk \'e sudellğl lıa.ngi mu. 

harririıı llllnı:i ~ a.zı ıııd11 bııld ıı. 
nuz~ 

Sade hu kadar mı~ 
Alalı} eme iliinmı olm.' or, Jı•I· 

mı.'ol'l' 11111.. Resmı ıhıirf'leriu i' · N 

l:ınnı ok11~<>1'SU1ıtız, ~ nbanc~ı 1-iı••; 
melı·r yii:r.üııü:re h l kırıyor. J.iı ti r 
hep fransız , Hirlcı•e kıır .. ılı~ı 
'ıırlıen, frenkt;e ı.ullanmak ıdipıı~-
liği ... 
nazı .. ıırıeriıı muni'nıııı hiı· nıılı. 

\ antıl ol"inmız. "r1llıı ycrcleki <;('r. 
~i kııp:ındı • ., "falan js "'Ö;\ le oldtı ,. 
demek iı;tiyen, hir ııtbıf:ı 'al.asını 
hnbf'r 'eren hauuli'i kadrosunuıı 
için<' ~İr<'n on ,<clinıcden, (lolnıw 
l ban<'ı dile it oldtıl'..'11 içiıı, lın 
kndar ha it lie~·i de a.nlı amı.' or. 
--unuz.. Jlcll• lisan lı t l: rnıı, ıı;h c 
bo7uklııklannı hiı; ... orına~ w. oıılnr 
bir faci:ı, bir fcliilict! 

};, litı l:ırını 1ın, torunların ızın 
konu,tukl: rı dili. o dflj ı er.kip e • 
ıleıı l•elinıclı•ri ıınlama.dığmıı için 
ıınlı~ nmıyorsunu1.,. 

lfolbul\i ~kidt'u ıı e b('rreh, nn 
güz l bir konusma li anunn: ' r. 
dı, Oüzel, hntıı 11, l\endi huıs ıısiye
ti ' zolıl , \ahdet le asi'l\li r, rf 
ııab\c rin~el edr.rı•k \ :\11 ~ııı.an • 
lannıu~ oldoj:;'lı ı:ibl. 

:\t• o': Oruı: basın11.a oıı 'urdu? 
llk gilmi ii~ l wr. Git.glıle ah .. ı""ı· 
nı1. J"akn4 :r~m:ız:uıdıuı -.onnı da 
bu hal. iı.dc, bende, hf'1ıiıni1.de 
deHHu eder mi hihnem? 

lı:ıtiz:ır üzre olur Mim olan akşa. 
ma ... 

ı.A ımm 

:Ba.şmaAakfer 1 Yeni tasarruf 
-;:;;:;:h - - bonoları 

HUM-ytn Cnhlt Yn ••.AtbJıtlk 

Anhııımaııı" hmıhklı ) ruı.ıaında dlyO"r 
ki: 

''1\llh\t!-rlıı, yen "ro " nlııımı f!;e 
1~11;: bir M:\k \t' ıdrın')l" tebnbC't 

ID()CburiJellııi l:IU M "\Of ki fıı.tlkl'il 

~e hlırri~eUr.rfae b~ih mlll tlt•ı ln 
bımd=uı i\rkffi'>m ·l~rlıv- (mi< n '.\ok • 
tur, !Ulb,.•cn." \' df'tt~'-i ndalctln tıe;ı.-

rıelmllcl ameli rııı~ t b !il 

nt:n Uad Pdf"crfl v.• nP ckiİıle 

<"•111 cdecf'~I ınf'!.:bıtl •c m plıcmdlr. 

ih\ .. rın ı,.uu c.-ttlğl rm3llık-.ketlerdc 

m tali!x-1 ycııl nir: rruıı ned ibaret 
oldntnnıı nııe.n gtlııter.,.,,. ı, biç bir ti',. 

'l<JÖblk ihf'nüz. m vdıına cıkm:ımt hr. 
Mlh\-crlıı lmrll ça ce r yn rızn Hı 
nıunıfal.~tl~ .}crle,tı~ı lllt'mh·ketlrr. 
de giiz..- c;ırp·ın 1dıırr. e.ı.Hnl l'Poitilt• . 
ı inin .} eui 11i1.nnırn111 bh ııllmunecıl 

ulclrtınf'I, lst,..nıh onı,. Übjr.ktlf dıı • 
6İi!ınıt•k nznıl bizi bu•td ııı m ıl'4l~or. 

lfnrp va:ı.hcli b ~t;:ırat <.•ı.ırn:ı: bugün 
l<ü lıııti nt7l~"'· &•il' Jlrecekıeriııı 
du,Üıll'fılllrlz fft:rıa T lj1"11WO lih\ l'flJI 

J l'Uİ ıılnunm•l ı okııd•1r ü.1.uttl<'iı btr 
uuılıl.)d uırd•r ki ştmdl~f" lmtl ı 
mUstaı, il \ ~ hı r t.lçhır millet onu '-ı 

tc.)crrı. k but .. tn cmlı•llr. nuutL"ln 
dolayıdır lii tnglltcre ''" m ıtt filtle • 

) l'nl niuınırnı ç· k fürtim bulu • 

Cumhuriyet 
Yunus adJ, bugUn 1 tlrktycniıı 

yasct.l mcvzuunu ele a!ml§lır. Muhar. 
:rır.sıı.uınnnı sonunda ru netice.re ta.. 
nyor: 
"- Zanı.ın :r.ııroon •ıra<!A bumda 

mt"Y :uı a :ın o l~bet-.1.r. \A nınntıkııız 

~Wnr nmnl 1ıkııbtur1' Bunbrds n'!i· 
mi m: hnllerln biç bir n·ı~.ıllyct blsı.1 

lxıkınmı~oacni' ını :ıı:nnnr<.eriz. Çıinlcü 

-ınr 51. tın ldn f'h1~ mahf)f!tlnl 
MlfN'rtiOO )Dkındun bUı.m lı %; • 
n rr lptlrl«-r. lllr: 7ntınP.dl~cımz 
k.i bu ııııylabr ı,a:r.ı ı.wmlckelterdt!k1 

ınod .. rıı gar.ete< llif.ln bu tıanı-t bir 
ııııılcıhirln lrlldlrdiğl fı ) 1 nı sııltı 

raııt!.':Z.Hnlnl m IA.tsn":\ n ret~k .. 
f"l•I ft>n ltl~ntl ımıJ:ı.ıı lh'rl ~clm, k. 

tr l•I <'.Jıl tır rnttnbi '"''' rtırrl a or.a 
gfır ıır. 

l\ta mMlh bütün 1 htım fa~ 11. ib 
lın.lnıı_,cımr: Nıtdtlnı S1•c biz 4e on
IMm \l'ırdifl ,. ~J11 lll etimi • 

7.Jıı -wrdlı \e d~~ tJ.>aietbil bir 
ıL-.hn tavıllı \c il 1111 ft t bnlnm o. 
lu <ınız." 

Otobüslerin y m t rifesi 

Rıtl,.dlyc şehir d brı!:.l'°' i11Uyc:rı tı. 

tobtislcr ymi bir Uı• 1re ıı.bul etmı • 
t r Tarife ud:.ır: 

FJyUp. mıre.et cıler otoblltilcri 6 d .. n 
~.:ı ye 4uıdıı.r Kadıköy .. !çerenk!h· o. 
tobÜ!!eri 'l 80 da., ll. 15 &n lO n k, 
dıı.r, dlm ekap • •rY.ı!tya ot 
n 6 d n 11, 12 d n 21 c 1'.4d r 

;ı ka1 r '"' 

Satışa çıkarıldı 
\ııka.re 26 ('.l'elefonla)· - Gc· 

lııi ınllli mlidnfnn lhtlyaclnı ınn 
lahsL<ı edilme t üzere venidcn 25 
milyon liralık t.usıırruı bonosu cı
karılması hakkında. Meclis e k bul 
eclılen ek kanun liı~ ihası dün ı·e~. 
mi gar:ct.cd intişaJ· et.mi: lir. Bo. 
nolar sstı a çıkarılım ur. 

Bir benzi,, suiistimali 
tahkik c.ılunl!yor 

l.lıntaka Tical't't \'ı.: 1n c MUdUrıuı •• 
lerı, bir kurun §Dtôrlc. vto benzinciler 
tnrofındnn ynpıld.ğm" krnııat ı:;-oUrl. 

len g~ nüky s•a bl brnzln <ru.fırtl. 
tnallnc cı ko,l-rnu,ıard r. 

Anlnşıldığınn • öl'<', tJ ııuusllınal 

benzln kame! rı lçl~ 1 r ;)aprokle.r 
~ökUlcr{' : wnı gt,r el ki yerden l><'•l.. 
ıı:.n ıı.lınm ,.npılmaktadır 

B:ı 2:l şoforler n tı otoıııobUıeo • 
rint! kullıııımnltten'a pılınlıyn "!l.t • 
ma ı tercih tn ttl' rJ"ı. Bu sur •. 
le ~ı>hlrclC'l I tak...ıırrt.'l --ı ktarı nznı • 
makt tdır 

--~o~ 

K ahve şehrimi7de de 
serlıe t sa\tlacak 

Ticaret Vrk ılrtı 1 t ıı.btıldu da d'. 
ğcr vlliyctıcrd" lldu~u gibi kal.ı\io • 
nln serbest olarak snb~ınn8tna ltnrer 
venn41Ur. Bu huwst!l te1blrfor 1llrn. 
mı:ıkt dır. 

Hakikaten CY.and n bir GC)Tek 
sonrn, mahallenin zaptiye kordo
nu ltına alındığı, cok geçmeden 
de nazır pal'lanın f~eldiği göı'Üldü. 

Paşa. ook kederli göriinUyor. 
p sarı yüzünde iimitsizliklc ele. 

mm biri esik ifadesi farkolum.ı· 
yorüu .. 

Xnıı:ırı odamda k rş.ıladım. 
Bir iskemleye oturdu .. Knrısına 
olan \'gislnden b8..§layarak a 
ralarındaki vaziyeti apaçrk an. 
lattı. Hntta, beni d.alknvuklar 
gibi tehdide luzum görmeden bir 
gooe evvel ccrcycın edn hitdisyi 
de hikli}c t'ttiktcn sonra ad t<ı 
yalv rırcasına ilfı\'e c-W: 

- Şölıretınızı bilıyorum hoca 
efendı .. Bı!m .... m nim bu derdi 
mc de caıe hulrıcıık mı ımz? Ne 
}' P<ıyım, her IIlSallJtl btr zanfJ 
•nrclır, f:W-mm hnkkımdfl. bu kö-
rolasıC'a rvı;tidt' kt>ndüıini g-o< • 
terdı .. 

Pa ay tf'mina\. veı dlııı. Al 
luhın zni 'c keremivle bizim icııı 
bu J.ab.I, 't.!zın d t.A h,mını. 
y tı:ıiı o. ı.-~unu \ nlnız k ·ndisı. 

ıutuı. t v ıv ıinıe rıa~•ct 
-.ö ·led k ıer imi 1tyrl<'n 

rrf h. rf .nr t th ı·· husuı:un 
c:mı istedim . 
a~ı ""mnn il~· 

l 
1 

1 

ihrkarla mücade
ecıe ka 'i tedbirler 

ahnıyor 
Vali, dünkü topıantıda 

mücadelenin mucibi mem
nuniyet olm d1ğ,m bildirdi 

DUnkU e_yımız~a. ilılı~~rla mUca • 
u,.ıcnln şlddcUcndJrlll"' 1 ıç1n Vnll \e 
J>clcdlyc Reisı DT 1..0tCl Kırdann re. 
lslığl altında bir trJplants ynpılacağııu 
• zrnıotık. nu to;ıantı dlln, "'ilAyd.c 
' ptlmtştır. 'T<ıplantıc!a \aliden ıxı,krı 
ı-; :ımlyct D1rckUltü, Fly.·t mrakane 
I\: ınılsyonu azu.sı. la~~ MUdtırU. MO. 

BUro~ıu ~fi d<' 1'1iZJr bultm • 
11\U ltırdll. 

\ ıl lçli..ınaı ıı<;arak , ti:IDrla mU.. 
ca'icl şlnln mucibi lT'ı:mnuntyeL lılr 

ııc k'lıle gttnıedJğını t,.h :-U:r. ettlnn ı, 
v bund n sonrıı bUUln lrral lmvv t
lerln el&lc vcrme'fll i'e mtlcnclet,.nın 

ştddctıcndlrtleceğinl bl!fürmişUr. 

Kontrol i§lnde ftynt mııral>a~ U"• 

ı,UAtına belediy 2 bıtruıı vr poll ten 
ııynlacak mu:\yyen k1ıdrolu birer k~ 
Gim yardım ı oıaı:nktır K!lym:ı.ıw.m.. 

lar mmtake.lan <!alıilındekl lht\k ı· 

hftdilielcrn hl!an nı• l(".ıl ve netayl. 
cinden meeul o.actll<'e.rdır. Bu sıkı 
kontrol bu Bıtba?ıtau •tıtr.!rı>n ııla -

m~t.rr. 

Ramazan gecele· 
rina mabsas 
olmak ızere 

Şirketi H ayriye tarifesine 
yeni seferler iM.v~ edildi 

.,;!rkelı Hn•ırıyt ra•ı nan ecek;r 
'lo mııluıu:ıı o1mnk Qxere mevcut ta~ı.. 
!eye yeni .seferler il!vc etmll§ir, Bu 
sefcrıcnn yapılın m<ı <lt.n nk...~1d n 
lUbarn b~I nm~tır 

Ycnı tnrıf• h"fll!da fıç gUn salı, 

pcr!jcnb w 1..um. rtcıı ı,;t nloı l Sıırı. 

y;;-rd n bir posta ı .ırı d haıckrt'" 

·at 20,1 • d ·d~r mu1':n1 ıskrlcl re 
ufjrıynr it öpr ·~ g ı ·tır B11 6U. 

reUe bu ,·ap\ r ~CIR ı h •• lr<mı s!or.m:; 
ve Uyııtroııırt ,tene :,ırrlcrınln o. • 
çılnuı. "akt.me yctı~lrcctktir. ı~ 

ynrlfllndıın onrn nat Yt?nmda köprtl 
den kalkncak bir vapur bUtl\n Boğ&z 
iskclclcrlne ufrıyaral: I~vukJara kn.. 
dar ı;idce&ktir Bu \'l:l:Ptı ~ ıı.t üçte 
l<avnklara \asıl ol c;:ılt'tr 

Türk 
büyüklerinin 

büstierı 
Güz~l San..lllar 
Akademisinde 

Namık Kemal, 
Barbaros Bayrett 

imar S anın 
st eri yapdıyor 

Türk büyliklerlnin bi.ıst. ve hey. 
kellerlı\in yapılması için evvdee 
VC'rilmi olan knrel' Uzcrine Güzel 
Sruıntlnl' Akndcnıisındc ya.pılan 

çalışmalar, Milli Şefimizin Akrı.de• 
miyi ziyaretleri <'snnsmda. verdik. 
lcrl dircktfflcr d:ılıilindc hızltınd.ı • 
rılmış ve bu işe .reni biı sekil ve. 
ıilmifitlr. 

Akademide ilk olıı•"nk porfcsör 
Bilbıng Namık Kcm~Jin bir bUstU. 
nU bar.ırlnmağa ba§lnmmtır. Bu 
bü t vatan irin ailesinden alı • 
nem bir foloğnıfa istinnden hazır 
la.nmakt.Mır. Milli f;cftn emirleri 
mucibince Nnmrk Kemali tanıyan .. 
kır .Akademiye d :vet edilerek bu 
büst h ltkmdn fiki1'!Gıi nlmac k -
br. 

Barbaros bidesi üzerinde hey• 
kcltru.s Hadi çalı,'j.IM.kt.a.dır. Hadi 
iki maket hnzırlnın Ur. Bunlar • 
dan lbu; Barbarosu iki Iev<:ntlo be. 
raber bir sUtun önünde ve diğeri 
de yalnız Bari>aros bir sütun fu:e.. 
rinde göstermektedir. Barbaros 
heykeli de bfiyük Türk runirnlinin 
deniz mUzosindcki resmine iaUnıı. 
cien yapılmaktadu-. . iıınmnfih ıi • 
bide .henU?. hııkiki 11cklini alma • 
mm,tır. 

Akadomid en 'büJ"'1k ehemmi • 
:ret verilen ~mar Slnanın btlstü. 
dlir. Bu bUstllıı ya.pılmasınR itina 
ile haznfanılmaktadır. 
Daı üliicezenin banisi do tor Fu 

adın da akademide !belediye için 
h:ı.ZJrlunnn l.ıit· büstU vardır. 

Diğer taı-nftan Jstruıbul üntvcı. 
sitesi için heykelt.rns Hadi tara .. 
fruclıı.n !1azırlanan Atıı.tUrk ve tnö• 
nn büstleri de tunca dökillmüştür. 
Bu büstlcı·in uzunluğu bir buçuk 
metredir. Büstler sütunlar ıi1.cri.. 
ue konulacaktır. 

Yann B nrbaro ihtifali va r 
Şir .eti HayrlJ!<- dUr. sabahtan lt! • 

l:ıurcn. yeni sonbııbnr tıırUcBlnin u.~. , 
blkms. J.ndar mcklt>p!e:- il'ln bah ~ş 

Yann bUyUk Tilrk Amira1ı Barba. 
ro&un ISIUmUnUn yıırfö:ıtlmUdUt. Tul 
mUnııscbeU .. gcınl· b')" lllt!inl progıa. 
fili haz1rlruımıstı:-. ııeruıılme, a::ıcden ol<l}'lmlan nıe :lenh rw ncılı~ ve kaııa ! 

nış f!RRUflrt ıde ı , prlı ',. nıeıttep bı..:. ! 
ıunnn iıık lelerden tir\\ • po tıuıırı ~p 1 
ma~ bnslamı• •r Y n' tnrlfede ite 1 
m('kleplll• rin vuku: <•1.. ~vıerlnu"n l 
mektebe gld•p gdmelcrı temin otun". j 
cııktıl'. 

" l Bnrbarosun ne, ı~tn:;tald tilrbc. 
si Bntlııdt: başlanacak. n ıluklor ov 
len k. bir gc~·· ruS' ıı ·apılııcııl< ır 

---o--
Küçük bir çoct,,-k lltkftdaşrnı 

b1çnklad• 
~--o-

Sarıyer Hali evinde Bo§ıi"kta§la ı.;ıı•c li •l, • Uca!ndr. o.. 
tıını:n Yusuf odınt1n 11 :ı:ıı<>mda. b'r ı:o. 

~rı)rr llNlk,,,1 H•·· .. 111ıındL""1t: cuk. Yıldrzd:ı. otuı·ıın l:! y:ııındn A·ıf 

W'l• ıı• ı ı::ııma glln ı saat 17 jc le Övun yüıünCen k.l\' 'tl '" tutu • 
Evımlı; ulo ıııd ılf >-l\yrnını mlına. I mu<ılardır J.;ıı.,~ com n ?> Yusuf <:•-

betile bir tı r n ynpıJ&cal< ve bumı klsmı çıkarmııı "• ,. tt göğ~lıııd n 
'llUtcınk!p tem ·ı kolı•m\U tarııfından ~ğır ııuıett ynr am~l r 
ı ı\nd '' ıı.l Pal ıı) dit hl· ply e l•'m ı: ı Yarım ı·ocıık Şt.,11 1',l ı: lı sl neli •• 
(' ilce ktlr Herkes ~c' :..ıır. ne knldmlrıHş ıı:ıçlu yıı'{"ltlnmıŞ'tır. 
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- O ha'<Ic varın lı'.:ıtfcıı haı·t>

n ııizın ndın ·an·ı ve babasının 
adı ıı, ~a mı, ı~cı.di pE'dcı· \'e \'a 
lıdcıııı n tfimlcn) le yıışımzı hir 
t k ·rt> il" b m.t h:fdirin. 1 ki gUn 
...{ nm da :uUcn \ ıne bu santt(' 
: ~lir edin. ::-;•ze htıd4nırrnın ver
cll 1i mulfımatı ".'C mak.;;udın elde 
dılmc • ı<'ın ılk t·•\Sİ}elerinıi 
.,..ztcle\tm' 

fJn a. b.ı ıkı umit \17.J!l~ı 
(')İren sup snrı ) üzündt>l,ı elem. 

it' ı-,1 11 l\tc CıJkıp l.(idfirhen alma. 
m~ , ı. ı ,u ıınn rağmen hat ıı ı ıq. 

• b r ı ra bınklı: 
Bun t b'r ıwticq t' ba~la 

\O ·: .. ~nı iP \'R f'dN~tm ! 
Dl\ •ı 'k e\'!Jc.ıı ayrıldı. 
Eı "'. gı111 ı ı t~ğını ııı lu. 

b:ı 7,.. ptıve•ı.ı l!•:Lırdigı 
• .?ıl a g-ond<- m • .. J> atım 

k Jı 11 tc.rmı. E" .. m"!~ ıcırı ıki 
•t .r. b'r <a'11m •:n ın tinı 
F\''\" 'L mıaddi cc €."tı bu ka 
chnm hu.,u..;i ah\ a'ini tMna\ ii'
IN~nı. \'a.zıy~tinı öğrernnek. fiı. 

zım<lı. Bu <·ok \{ÜC gürür-eıı '!i 
snn'ııt •mi7..dc en kola.v kısımdıı 
Pa~a o zamanlar BE-bckt•'. kari' 
ımım ) alısında oturuyordu .. Be. 
bekli mü!':tcrilcrimdcn ve benden 
her husu ta vardım gören yerh 
açuzclerdeıı m·· liımat istedim 
V.:-rdiler Ka.dnun bütün hareket 
H' 1..cvklcıruıde hudutsuz biı lıiir. 
riye ~llYt .. s glitliiğUnU. nlafran • 
g~lığ'ıı tlÜ.<j'kiuı hıılunduğunu. tı . 
tizlik derecesinde tcmö;-.Jik. ku. 
mar iplilüsı, i ki ve bunlnrın 
topluca ifad ... si olnn :!!Üriiltülii. 
eğtcnce'i b,r y:ı .. :ıvıs f'mel be~ 
lı diaini öğrendim. oııı a mani?'\ i 
<:t'phede, v.anı btivü ımıdt: hHrcı
kPtı> gE'(•t 101 .. 

Ben .zaptı\ c nazını ıı, st1>d1i1' 
nPt•c.:cw· vannak ıçın i~i ikı tı:ı
t•1flı tıı.aı'ker mndclı ı..:er>l•"deki 
e•ıdı eıcmaıılnı ınıdan lx,he;ncı 
· .iınl ı cfcı'ber ctmi tim 
"'mıii ü{;iıncü \:e ruhi saha kal· 

mı tı. Bu J• r:t'nı• vt> ıiı ~l • 'ı. 
ıııın k:trakt('>rıııe rulu m}t\ il -

· Sümer Bank 
Mle... eseıerinin 

da ı ball:um için 

Bir fen heyeti 
kurmaya karar 

verdi 
Silmc.rbank umum mildütlliğü 

emrindeki e:uıayi mnessosclcrhıin 
daimt bakımı, bhıalftl1Zl ve t<!Sl.sa. 
tın hUsnil ınuha!a.msı ve Iilzuın gö 
rutcn ln§ant ve truniratın sürat. 
le yapılabilmesi için nyn bir fen 
lıcyct1 kunnağo. knrnr vcmıl5tir. 

Mühcndi lerden mUrekkep ola • 
cak ıbu kadro. lstnnbulda Fcslın • 
ne. Bursndn Merinos ve l\:ıırnbtik· 
t~ demir ve çelik fabrikalarını 
merkez ittihaz ederek bu fnbrikn• 
ınrıa mmtakal rmdıı bulunan di • 
ğcr devlet fabrikalo.nnın daimi bn 
kım ve inr.:Mtın nezaret edecek _ 
lctdir. Bu fen heyeti emrinde oo. 
Uı 'Vt: knlfalarln. İllfjaat i~lerl bu. 
lunac:ı.k ve lcal mrla boriçten dt> ı~ 
~i olmncaktıı. 

* Eczacı mektebi l:.fZunlo.rının .. il 
bundan rronra hs.!rtan ıoı'd~ dc'kto ~r 
gibi smcburt staja tMıt ıututn1ııeı11a 

ka.ror veril:rJııttr. 
il' Dcıedly(' lst ııbul ı;oplerlnin ıte. 

nlze dökUlmest l~ln kullanıınn mav • 
naları ~kecck kuvvetti bir römorl t:r 
bularna.dı~nd n ma ' rm Marma.. 
m.ya. g6Ulril1Up gctirilm~ 1§1 o. 
rnal\.ladJr. Bunun için belediye 1 tan.. 
bulda b!r römorkör inı;a ettırilmcsino 
karar wrmtştır, 

* Dcnlzyollnrı ldaf\' • İ.st.ruıbul ~ 
bir eebokc'i IÇln tatoheye verllm\ş o. 
J:ın pasoları tebdile br.§l:ınuıkuı .. cr. 
tı:akl pasolar l t ri..'llf'n'eldan sonn. 
muteber olmıyacaktır 

• :E.'V\'Clce rcenı! lis lı:rc nıuııdıl .sa. 
yılı n 1zm!.rdckl husu~ Jtnlttır lisesi • 
nln rnundclcU r;6rUle: 11!2um zr,rlM 
kaldınlmı(ltır. 

* Sabrı Uy~.&l admtt • btr belccrvc 
tahsildarı 99 lira.tık ti .. ıbtndst.uı rlo. 
layı ikinci ntır ceza :ınahkemcsl.ı!c:> 

2 eene 11 ay hapıro r::'fhk0Jn cdllm1:-.. 

tir. 
* Fatil1 cıımLsln bfl.lAlo.nn yı • 

ltılArak ~ıi rtne ~. modern be • 
lıır yapılıno.mıa bqı&W.JU4ibr. 

fi. Bak1Tk6y\lnde 2 ya~ bir e.r .. 
k()lt çocuğ\Jnıı t.a.sıı.llııt ~en çoban 
Recebin lklnoı ağttt ocı mahkenıcai:ı.. 

cc l s ne ınnddntle h14, 'T.4' karar .,e. 
rıımıauı. 

'1'I Fi:rst .nilnık.abe lc.mlı!'l'Ollu, dUn. 
kil toplantıamı:ıa <A r poynlrir.c top. 
tan l2v, P"ntkt'nde \ kuru n~ t 

koymuştur. 

:;. tzmttte ırn.11- t fa.,• ı·aemua aru~. 
le olarak Çl9.I ;ın Jfa ı.•o oğlu Mustı.ı
fa. blr Kadın m s l s ıMtn dola:ı,:J H:ı. 
lil lbrohim ı.sminde'< ,,ı>r.ci bıc;akıa 
yarolıyarıtk ~ldü~U ll!r. TrıJıkl.k •..a 
bn ı nmı.:ı•Jt 

Jf "04 numar ı o • ııı.ob11 şor rll 
\v aı•ın yolc.-u .:ı.nra • ıı.ı~ı bir h,.~ 
hı.~ı soK ..,a ıra mıa" tstcdlğl, 7774 
vcı 4!:140 n!lına.rn ıı ta,,.111 ı:otcrlrrl..'l\n 

d dur.ık yednd.ı tata-lmetı"tllerlm >ıa 

paynrak bekıcdiklerl hı:ıaımu . hal• .. 
lnrmda zabxt tutulm~t:;r, 

ferine göre, sb.rb.ven m•"'fhum ve 
miltees ir kocaya hareket tanını 
te1lm1 etmek .. . 

lsin en güç U.rafı da bu oldu: 
Pa:ıanın geleceği güm~ kadar hnv 
li düşünercl~ bu kec;i ıııbhı. ser
k~ ve her hareketinde lrndutı:uz 
f>ir hurriyete 3..<ıık. Gene:. körpe 
ve harika ktı.dınn tatbik edilecek 
hai-ckct~ri ta'\"İn ve tesbit ettiın 
Pacayı bekledim. · 

11-.i 11,iin SOi'ray<lı .. paşa eve ~d 
dı. Tab:! yme ezan vaktı ve müte 
nekkircn. Pa mn ümitsizlik 
hrımulcsile riiklü derin \e los b:ı
kışlarmdıı hala eski v:ırfretin 
bütün (Qdetn de an1 ettit:ini o
J,udwıı. Hic mukadaimc-w• lfümnı 
gör:uıodcn sözü aldım: 

- P~am! dedim •. huddaınını-
Ja. go ... M alescf c o!.. u-

ı kannızın çok bu.,c;in ve c.'O!< 
serk rı bir peıiei var.. Onu :pek 
tol y yenemi} fü .. fakat \'İne 
muv ffakıyet bizde kulacak. 

P11sa bu· 1SH.-. ~nmi k-estl: 



• 

.!}-.anat mekte;., Lcriızde bir dolaşma: 

Erkek te 
r11ektebin 

OÇ ÇOCUKLU 
ANA 

Ayni zamanda muhtelit olan bu ınel< epte hariçten 
siparişler de kabul edilir. Geçen sene sipariş atölyesinde 

318 parça elbise dikilmiş, talebeye 1868 lira 
işçilik parası verilntiştir 

Şehirle~in yıkıldığı, bir 
çırpıda bınlerce ki*inin, to
pana tutulmu~ gibi devrildi
ği, havalandığı, paramparca 
olduğu bir rleviraP bize bu 
kabil lıaberlcr veren ajans 
telgraflarından okuyup geci
yor, duyduğı;.muz acı ve i;_ 
züntüd en sarnlı r· erimemi r 
kalbimizin durması lazımoe.' 
lirken yine so{:ukkanlıl;~ı
mızla bunları takip edec'ek 
haberleri bekliyoruz.. 

·---------~--. 
Ya:::a11: 

- lmkanı yok efendim, ıılam3. 
yız. Geçen senenin ortasına ka -
dar b<'lgeli talebe nhyorduk. Fa 
knt sonra, vekalet mektebirnizin 
muadeletini tasdik etti, simdi 
resmi otl<ı mektepler gibiyiz \'i> 

belgeli talebe nlamıyonız. 
Yaslıca bir talebe velisi olan 

muhatabı, ayakta istirhamkfır bit 
vaziyet tc duran çocuğa döndü: 

- Oğlum, dedi, heı· şeyi l:x)\ • 
le sornp anl3.ınndan ) a parsan hn. 
linıiz ne olur? 

Onlar çıkıp gittiler. Mektep mlı. 
aiı.rü de biraz evvel mnarlf mUdür 
JUğüne çağmldığı jçin demin ta
lebe velisi ile konuşan yar direk· 
töre sordum: 

- Nedir bu? 
- Efendim, demııı de SÖ) ledi. 

ğim gibi, mektehimlze b~lgeli ta. 
lehe alamıyoruz. Yani bu gibi tıı

lebeler, ortamektepte iki sene üst 
ilste dönmüs çocuklar demektir. 
Şimdiye kadar bu şekilde pek çok 
talebe müracaatını kabul ~<'rdik. 
Fakat mektebimb., lalim ve ter
biye heyetinin 28.:10 • 1940 tarihli 
kıı.rarı ile "ikınci derece orta ihtL 
sa.CJ okulu,. olunca buna irnklin kal
madı. 

Biz böyle konu,jUrken i.<:eriycı 
heyecanlr bir :?.al girdi. JKoltuğa 
<ıöktü: 

- On b~ senMir s:ınnt sannı 
diye deli oldum. Nihayet çocuğum 
bu yaşa geldi, kendisini sanat mek 
tebine vereceğim, i~im rahat ede
cek. Allah Reisicumhurumuza ö • 
mUrler versin, onun sanayi mek
teplerine bu alikası beni ne kadar 
sardı, bilemezsiniz.. 

Sonra çocuğuna döndü: 
- Fotoğraflan ver. 
Kayıt muamelesı brujlarnıııtı. 

yar direktör dedi ki : 
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Jtelsioumhur ha1.retlf rı diın na,. 
"cıkil ismet l'ıı.şa baıtfll lt'ri, f>. bili. 

e \'eklll Şükrii Ka~ıı. llarlrl~·ı• \'l'• 

kili Tc"1'1'• ltiı<:tli Bc3 u rle birlikte 
Derince l olu ile Aımdduya hal'(' ket 
etmişlertllr. 

Neteki.m cenubi Hnbeşistana ilk 
giren ve ilk işe başlryan İngiliz 
zabitleıi de bu nev'in mükemmel 
ve cürcLkar birer nümunesiydi. 

Bu zabitler yerli halkı her t.ür. 
1U hususiyetleriyle mükemmel ta. 
nıynn ruhlannr, dinlerini, t~kil.Rt
Jarmı, znaflarmı ve kuvvctlerinı 

iyi bilen insanlardı. 
Stirling, Raa Omanıyı elde et -

tikten Eonra tayyareyle ta ~ Ha. 
lbeşistana kadar girerek bu zabit~ 
lerden ilk partiyi Hnbeşistanm i<; 
kabileleri arasına kadar soktu. 

Fakat bu harp ba§lnmadan ev. 
vel, ttpkı 5imalde Bel~11<a ve Hol .. 
lnnda harbi sırasında nasıl köprü. 
leri berhava etmeye memur bir 
Hollanda subayının gcceyansı bir• 
denbire berhava edilmesile başla . 
mışsa. denebilir ki, İngiliz ve ltal. 
yan imparatorluklarının da Afri -
kada. tutuştukları harp Stirlingle 
ltalyruı cn..,usu Amersnın ~arpı~ -
nıasiyle başlamıştır. 

Stirling, biltün faaliyetlere gi • 
lişmezden evvel bu milhim rtalyan 
casusunun Hnbeşistandan yok e . 
dJimcsi kanaatine vasıl olmuştu. 

Bunun için general Veyvelden 
aldığı &ıJiı.hiyetle evvela Ras O _ 
maruyJa temas ettilctm sonra o
nun vn.sıt.n.siylc dağlı kabileler a. 
ra.smda Omaray:ı sadık olanlardan 
bir istihbarat teş.kiUi.tı kurmaya 
başladı. 

Y eriller Omara ve İngilizlerin 
Babeşista.nı kurtaracağına. derhal 
inandıktan ve ltaıynnlara ka.r§ı 
:müthiş bir kin ve gayızlan oldu. 

- ~iz lstanbulda bulunmıyabL 
lirsıniz. Onun için bize daima 1s • 
t.nııbulda bulunacak bir veli lii.7.ım . 
Maliım ~ a, disiplin meselesi. Çc. 
cuk, haddi vn~n. mektebe Uç glin 
gelnıesin, yahut haylazlık yapsın. 
hemen velisini rnektPbe davet c.. 
der, nnzarr dikkatini çekeriz. 

Heveskıir zat memnun; "Eti se· 
ııin, kemiği benim., der gibi rnek. 
t Cl' ıdarecisinc veda edip nyrılrr. 
ken mfidür içeriye girdi: 

- Kızml, beni (Haber) den a· 
rıyacnk lard ı. 

- Geldiler efendim. 
Ray müdür, kırk yıllık dostmu.. 

suz gibi hararetle elimi sıktı: 
- Sizi beklettim, affedersiniz. 
- Est.ai:rfunıllAh. Ben de şim· 

di gelmiştim, Ziyaretimin sebebi. 
ııi, telefonla da nrzetmiştim. Mak
şadrmız, tstnnhuldaki snnat mek. 
teplerini bilha.ss..'l tahsil çağ-ınclnki 
gençlere tanıtma.kur. 

- Mektebimizi gezip götmek 
mi jstiyorsunuz? 

- Zahmet olma?..sa. Fakat. bun. 
dan evvel 'bazı suallerim vardır 
.\lesela, mektebinizin tarihçesi? · 

- Mektebimiz, 15 Nisan 1929 
da ac,:ıldı. Maarif vekfıleti mekte• 
bin açılışına beni memur etrni5ti. 
O zamandan:beri mektebin mildi. 
ıiyim. Mektep, bidayette Dizdar! -
Yedeyd.i, sonra, Divıuıvolunda knr 
~ıki bina;ıı. taşındı, şimdi bu~da 
yani Divanyolundakj eczanenin fü•~ 
tüne tesadüf eden binadadır 

\ ~·ılmdn açılmış akşam kurslan var 
dır. Akşam terzilik okulu, şimdiye 
kadar 56 talebeye diploma vcnnfş. 
tır. Bu kısımda dörder saat erkek 
\'e kadın biç.kisi ve tatbikatı. bir 
saat hiç-ki ve pro\'n tekniği, ikişer 
s:ıat türkçe ve matematik, bir sa• 

t drı rcsimı olmak üzere hnftadn 
14 sa.at derı; veıilir. Bu kısmın gn.. 
l')'Sİ, UıhsilP yaı:ıları, içtimai ve 
ınsleki dunımları müsait olmıyan 
terzi kalfa ve makastnrlarına bic:· 
ki sannt \'e t!'kniği öğretmektir 
Yaşı 13 den nşağı, 45 den yukn~ 
r. talebe nlmn) ız. 

- MektPbiniz muhtelittir zan_ 
nederim? .. 

- I·~vet. 

- Terzi mektebine girmek i• 
cın a.~gnıi tahsil şnrtı nedir? 

- tllonc;;tep, .Maamafih, orta 
mektep ve lise mezunu müdavim _ 
lı>rimiz rle yok değildir. Mckteptı 
iki kısrm vardır: dikiş \'e biçki. 
Dikiş kısmmm tahsil müddeti üç, 
biçki kısmının tahsil müddeti bir 
vıldır. Dışa:rdn bir iki sene ter?.i 
ynnındn diki.şçilikte çalL'}nnlar, im 
tihanla dik is kısmın-n ikinci sm. 
rmn almrrlar. Dikil} kısmından 
diploması olmıyanlara bi<;ki dip • 
!oması ,·erilemez. 

- Peki. mC'ktobinizin ismi (F:r_ 
kek terzilik okulu) dur. Muhtelit 
talebeniz olduğuna göre kızlarımı 
zrn erkek elbisesi dikmeğo heves. 
!endlklerini kabul etmek liızım de
ğil mı? .. 

- Bunu boyle kabul etmek df' 
mUmkündür. Fakat krzlnrnnızı a • 
sıl mektebimize scvkeden 8mil, 
mnnto ve tnyör biçkisi ile di.ki • 

- Mektebinizde leyli tnlebo de 
vnr mı? 

- Ha~-rr. yoktur. Yalnız ı 935l 
1) - Slpnrl> ntJl)<.'Sl:ıdo f'rkd• işleri kr mı - 2) Talf'b<', rlil.i~ ntolseı;lnJt> 

tatbll,nt gciryor. S} _ SJp:ırl[j ntolyı•!>indr. kntlm i~lrri kıı;.mı. 
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ğu ıçın bu gizli. vazifeyi se\·e se~ 
\·e ve bckleruniyecck derecede fev 
kalade bir zekayla ~·apmaktaydı
lar. 

Bu yerliler biribidyle zincirle • 
me anlaşarak istihbar teS}tilatını 
gayet kısa bir zamanda İtalyan 
işgali altındaki Habcşistana ka • 
dar soktular. 

Bu sayede İtalyn.nlarnı yel'!c.5 • 
tikleri blitün :ı.akeri mevziler mul.
telif ~ erlerdeki ikuvveUeri, yeni • 
den inşa etlikleri kaleler birer 
birer tcsbit olunuyol'du. 

lngiliz hazırlığını ilk fa.ı'keden 
<:ey yine Almera olmuştu. Aime. 
ra, Omaruya ihanet eden, onu çe. 
kcmiyen bir knbile reisinden 1n • 
gili:r.lcrin teşebbüs ve tcnıaslarını 
öğrenir öğrenmez. bunun büyük 
bir taarruzun mukaddemesi oldu
ğunu anlryanık derhal Trnblusa 
hareket etmeye ve İtalyan askeri 
makamlarile yn.krndan temas ede. 
rek tc-hlikeyi anlatmayn lüzum 
görmüştü. 

Ahnera, bu kabile reisinden es_ 
ki Habeş kralr Selasiycnin lbüLUn 
ka.bilc reislerine Stirling vns.rt.a. • 
siyle gizli birer meiktup gt)ndcrdi-

ğini de öğrenmiş, bu mektubun ih 
liva ettiği rlimuzu da ııot etmiş. 
ti. Zira Habeş kralı Selasiyc her 
ihtimale karşı Habeş kabile re:Sle 
rine esrarengiz ıilmuzu ihtiva e _ 
den ıbir mektup yazmııılı. 

Almera bu mektuptaki rünıuzu 
r.nlıyamanıış, kendisine rümuzu 
nakleden kabile reisi bu rümuz mu 
kaddes olduğunu, ifşa edenlerin 
habis ruhlar tarafından imha cd:~ 
leceklcrine inandığı için bu rümu
zun mfuıfilarmı, bUtün ısrarlarn 

rağmen söylememisti. 
Ha.beş istiklalinin ano.htarlnrı o 

lan bu riımuz İtalyan casus teşki. 
!atları tarafından da çözillemedi -
ği için hemen bütUn Avnıpad. ki 
rümuz mUtchassıslannn müracaat 
olunarak halledilmesine <;alışıl -
mıştrr. 

Bu münasebetle Haile Semsiyc. 
rJn rümuzu da birdenbire söhret 
kazandı. 

Son İngiliz ltn.Jynn harbinde bli. 
yük gayretler gösteren birçok Ha .. 
beşlilerin de göğsündeki tılsımlr 
muskalarda bu rümuz bulunmuş -
tur. 

Haile Selfu;iyenin bütUn cengfı.. 

ver HabC§ reL~lerino hitaben vaz 
dıf,'1 \'C Stirlinge teslin1 etliği ~ek 
tup ve rümuz şudur: 

•'Hazreti Süleymanın torunJnn 
sevgili kardeşlerim! Size bu melı~ 
tubu getirenler selfı.m ve hUrmet. 
lerimi <le getireceklerdir. B'!!n gur 
betteyim. Fakat çb.lışıyorum. Ya. 
kında tekrar aranıza geleceğim. 
Sizleri şu kurtaracaktır: Nohum 
glusara • Humur. Onu düşman~ 
karşı kullanınız.,. 

ltalyan evvela bu rümuzu. na:. 
le Selasiyenin Avnıpada bUyUk 
bir parn vererek İsveçli bir kinı 
) agerden aldığı rivayet edilen Ye -
ni bir gn1..a atfetmişlerdi. -

Hnile Selasiye, Ha.be§ist:ının ir
tilôsmda 1talyanlar zehirli gaz 
kullandıklnn için bunun intikamı
nı almak üzere Un.beş t•eislerine 
bu gnzi kullanmayı mı tavsive e 
dıyordu? • • 

l'"ilhakika Hal~ kralı Hni!c Se 
ı:ı.siye Habesistanın İtalyanlar ta: 
rafından işgalini müteakip lsviç _ 
reye geldiği zaman İtalyanlnnn 
kullandığı iperit gnzinden kendi e. 
li dahi yaralandığı rh-ayct olun • 
muştu. 

Her ne olursa olsun Haile Sel· -
SİY.e ltaJyanlann zehirli gaz ku!. 
Jnnmalarmı asin affetmemiş, bu 
harekete karşı büyük bir kin bes. 
lemekteydi. 

Bu srrtı.da Isveçli meşhur bir 
ga.z kimyagerlnin lsviı;:rede bulun. 
duğunu öğrenince bu kimyagerle 
görüşmek istedi. 

g 

Bu bir hakikat .. fakat ne 
gariptir ki, iki kişinin bir o
lup, bir başkasını boğar.la. 
maları kar§ısında duyduğu . 
muz heyecan, binlerce ki§i -
nin ölümü kar§ısmda hissel· 
tiğimizden çok daha kuvvet
li. 

Mesela, çe§menin Ovacıh 
köyünde üç çocuklu bir ana. 
nın 17 ycqındaki ôşıkile bir. 
likte 32 ycqında/;.i kocasırır 
öldürerek yıktık!ar r bir ahn 
duvarının altına bırakmala1 ı 
havadisi. R. 

sini öğrenmektir. Malüm va bun. 
lar hem zor, hem dp para° g~tiren 
işlcroir. Bunlardan başka mektr
blınizde talebeye her nC'\'i eııkek 
elbisesinin dikiş ve biçkhi. tayör 
\ e mantodan maada eteklik ve 
p:ınUılon dik mi de öğretilir. Ho• 
cnlarımraın lıem<'n nepsi Avrupa • 
aa tahsil görmU ö.;ret.menlerdı.r. 

Müdür Burhan Aygün, bütün 
hunları, hiç dlişUnrncden, nnlatu 
:ınlatn ez..belemiş insanların edası 
lle söylej,p bitirdi. 

Knlktık. 
~fektebi geziyoruz. 
Ewelii, (sipariş atölyesine) 

girdik. Burası, hariçten verilen 
münferit sipnrişleri kabul eder ve 
yaz kış işler. Siz de istediğiniz eı. 
biseyi burada diktirtebiliminiz 
l<'akat. sakın, kumaşımzm tecl'Ub~ 
tahtnsı olacağını ?.annetmeyin, Bu 
rada her §Cy, rniltehnssm mual 
iimlflrin neznreti altındndrr Ve 
ücret de, drşardakilerden m~Uakn 
azdır. MOktep, bir kaznnç müesse. 
sesi olmadığı için başka tUrlü ha
ı C'keto ?.aten imkan )'oktur. 

Soma, bir sey dnha var mekte• 
bin tnlC'besi, siparis ntblycsinde 
çal~tıklnrr müddet zarlmdn trpkı 
tı!r kalfa g~bi Ucl'et alır. Ilu üc _ 
ret, sipariş sahibinin verdiği pa • 
, adan çıknr. 

Burhancddıne sordum: 
- Sipariş atölyesinde çnlışan. 

lnra nasıl Ucrct verili~or? İş ba_ 
şnıa mı. yokstı. yevm.ı.ye tiurlnden 
mi? Ve bir senede mektebe ne • 
kadnr parç'.l. sip:ı.riş veril r? 

- 40 • 41 seııeslnde mektebi • 
mize 312 sipariş verildJ. Bu 3 ı:.. 
parça siparişin bedeli 3824 lirn O 
kuru.<; tuttu. Bundan talebeye ve. 
rilen Jşçilik parası ı 6S lirn 84 ku. 
nıştu.·. :i'\asıl, fena mı? 

- Glizel Bu paranın talebe~·c 
nasıl \'erildiğini rica etm ştim. 

- Aşağı yut:aıı, dııjardaki ter. 
z~lenn verdikleri kalfa Ucretı gj. 
bı~ kostüm başına 5, yelek ba.~ma 
l,u, pn.ntalon ve manto b::ışmn 7,5, 
t.nyör ba.snıa 5,5 lira. 

Sipariş atölyeRi kadm ve erkek 
elbiseleri içia iki kısma aynlmı.ş. 
r<;lde i<> var. Çnlışı~orlar. Sor
dum: 

- Bunltmn heıı-i talebe mi? 
- Hnyır. Sipa.rlıı at.öyeslnde 

)kse:riya mezun talebelerimiz t-a
hş1yor. Dışardn iş pesinde kosacıik 
!!lrnuı. mekteplerinde cnlıısmağı 
tereih ediyorlar. 

- Mezun talebelcrinizden iş 
bulamıyanlar var mı? 

- lmkanr mı ,·ar? Mezunlar. 
dahn ihtiyaca kMi bile gelmiyor. 

- Mektep kuruldu kurulıılr kaç 
mezun verdi? 

- 245. Yalnız bu sene ıkmal • 
siz olnrak 26 talebe mezun ver • 
aik. 

Tekrar mudüriyet od.asma gı. 
rerken kayıt için gelip giden tale 
be \"elilerinin arkası almm.amr.ştı 
Müdür. gülümsedi: 

- Mektobimi?.in başka hiçbi 
mektepte tesadüf edilemiycrı bıı 
hususiret.i do.ha var: ha.rcmr ken· 
dileri nlmak şartiyle talebemiz r 
elbiseleri burada bedava dikilir. 

Tashıh 1 
DUnkU "IIUcumoo•u yazuıuıd.l 

bazı tertip hataları clıL Lştur, uıslııh 
ederiz. 

Ynzının ıklncı sü•ı.r. dorduncU 
satırı (mUtehamm:. o maıımı anı. 
ınanuşlarclır) oltıcak• r t'çllnLU su. 
tunun on b<'şl:lcl sat•r, (husule S' .. 
len köprll yı:ı.zı•mıoıknTt hulc ı:cle~ 

köpUk olacaktır 

ZAYi - 9:~36 :\o.lu nı~sahflı· 
ni nasılsa zayi ettim yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmu 
yoktur. 

I<ardcsler motoru sahibi Ahmet 
~ (16022) 

1926 • 27 scnes:nd• !-•dlncl tlko. 
kuldan aımııı olduğun ş::ılıadetnsmt>. 
mi zayi ettim. Yenisini ı;.knrtacağtın. 
dan rskll!lnln hUkmU yoktur. 

Hacı Fethi oğlu 1\lııstarıı t:aı:ııı 
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Londranın salahiyetli mahfi • 
!erinden haber Yerildiğine g~it'C 
takriren 70,000 mevcutlu dör 
fırka kadar tahmin edilen Al· 
man kuwetlcri tnrııfından, h.'.ı rı. 
m.;;ı. müteveccihen bir harckc't !n. 
kişaf halindc-Oir. 

Almanlar, Kırım:ı karşı yap. 
trnları t:ıaruzda, methali ÇPk dar 
o an berzahı zoriamağn çaiı .• 
makt~ırlar. Ve ber-.l.3.hı zaptct-
mcdiktcri takdirde, şimdi taarı u. 
za iştirak ettikleri s:>ylenen dö:t 
f.rkndan faz.la asker kullanma. 

• !arı az muhtemeldir. 

Almanların taarı t1.zu 
Alman umumi karargahı Kı. 

·•~f'in ~kında çcvrilıni bu:u
.ıa.ıı Sovyct kuvvetleri ta.rafın
dan yapılan mukabil taarruzla
rın tardooildiğini bi:dirmekledir. 

Muharebe meydanlarının te
mizlenme .-ı.meliycsi esnasında 
cenubi garbi mmtakasr Sovyet 
kUvvetleri başkumandanı general 
Kirjones'in cesedi tbulunmuştur. 

Mumaile}hin kurmay aıcydiy. 
le 21. inci Sovyet ordularmır. 
kurmay ihcyetleri esir edilmişler
dir.. 
~. N. B. ajansı Azak denizi 

istikametinde ilerliyen Alımı..11 
kltalannın harekatına ımtisal 
nümunesi olacak tamıa iştirak 
ei:le:rı Alman muharebe tayyarc!e. 
rinin 24 eylül günü Harkof sana. 
yi :mıntakasiyle Donetz !havzuıı
m ,Kınma. lbağfayan demir tyolu. 
nu-müessir ibir surette şiddetle 
bonibardıman etmiA olduklarını 
haber almaktadır. 
'Almanlann T aarrnzu 

Moskova radyosumın b!ldir. 
d:ğine göre Leningrnd ecphcsiniıı 
·enubi garoi bölgesind~. Alman. 
• ilün tanklarla ve piyade kıta. 

:aı iyle ~detli bir ta~ruza gcç
'l'lişlcrdir. Az miktarda tank ilk 
Oı'Yct hatlarına girmeğe muvaf. 
::ık o'..muşsa da Sovyet tankla. 
·ıe Jmrşıhı.53rak, ::ığır zayint 

i!.kten sonr~ hareket me\'Zi · 
ıe çekilmek med>uriyetinde 
mşlardır. 

Almanların. berzahın Jaha şar. 
kınd.:ı. bir taarruza teşebüs etmc-
1" ihtimalı vardll". O kısımda 
.:aha son derece dar o"ur) üze
rinr kola} ca köprüler kurmak 
ımkfu11 \ardır. 

TaaM'Uz söylendığine göre. 
Dinyeperin şark kısmt istikame. 
tinde yapılmaktadır. Cephenin 
butün boyun~ şiddetli muhare
beler olduğu.mı teyit ~len haber
ler gelmiştir. 

Murmnnsk mıntakasır.da ve 
Fmlfı.n<liya hududunu n diğer ta. 
raflarındaki Alman· taarruzları 
karşılanmıştır. Ve Rusların mer. 
kez oo'gesinde mUteaddit me\"Zii 
ve mukabil taarnı.z.!arda bulun
dukları zannedilmektedir. 
Şarktaki f:arl:in 
Neticeleri 

İtalyanca Piccolo gazetesi, 
SovyeUer1.: karşı yapılan harbin 
ilk netice!crine ait 'bilanço~ u neş 
retm ektedir. 

1 - Rusyamn asker mevcudu 
yarı yarıya inmiştir. 

Filh'1Jtlka ö!cn, yaralanan ve 
esir edilen Sovyet askerinin sayı. 

ı altı milyondur. Alman telefa
tı. lbuna qtlya.sen pek cü'T.idir. 

2 - Ru~ or<lulannın malze.. 
m~i eksilıneğe ba.şlamı.~ır. 

3 - Baltık !bölgesinde müda
faa tertibatının tahribinden, l...e
ningrad cephesinin ıyakmd~ 'ber
taraf edilmesinden ve Ukrayna. 
nın zaptı i!e D on havzasmm ya
kında işgalinden sonra, Sovyet 
ordulan bir d aha tensik oclilemi. 
yccek ve tabiye na-zrrlıyamıy~. 
caktır. 

4 - Müdahale hatlarının ek· 
serisi tnıırip edilm!§tir. 

5 - B üyük şfuirlerle roüda.ha~ 
lenin .inkıtaı neticesinde, Sovyet. 
lerin temerküz sistemi felce uğ. 
ram.ıştır. 

A)Trca, Don bölgesine k~ı 

so-. ~· N .. 
itvinofla 
Golikof 

Moskovca konlcransında 
Rus heyeti aTahkla rma 

S6Çİldi 
.'lo-.ko\ n. 21; (A. A. ) - Sovyet 

.• iıkumcti 1Jitvino( ile GoHkeCu: 

.Moskovada toplanacak olan lngi -
!iz • Rus Amerikan konfe.ransr .. 
na iııtirnk eoecek olan Sovy~t be -
yeti ilıAlıklıınna tayin etıırlştir. 

----o--
Ruzvelt diyor ki 

(Caş tarafı l n<'iıle) 

cumhmiyetçi ve df'nrnkı at lid·~r
leriyic görüştüğüm sırada am
bargo:ıun kaldınlma.sı llızumun~ 
da ıc:rar ettim. Fakat bütün 
cumhuriyetçilerin ve demokrar· 
!arın yüzde yimıi beşinin benim 
teklifime aleyhtar olduklarını 
gördüm. Onlar, hiç olmazsa 1942 
kanunsa.nisinden evvel Avrupada 
harbin patlak vermesini muhte. 
mel görmüyorlardı. 

lşt.e bu görii§mc esnasıııda 3. 
yandan Boroh, ''haricile nezare 
ti tnraf ındnn alınan malCımattan 
dr.ba emin olan :kendi lhusuc:i rna
llımatının 1939 da harp çıkmaya. 
c.;ı.ğlm söylemesine mUsait oldu
ğu" şeklindeki manıf beyanatmı 
yaptı. · 

Bu ahval ve şerait dahilinde 
.ambargonun kaldırtlmaaı üzerin· 
de israr etmeği faydasız buldum. 
Hatibin yaklaşna1® olduğunu· 
h isediyorum. 

Daha 1937 senesinde Şikagoda. 
ki nutkumda ibeyaelmilel muta.. 
arı'lzlara boykotaj yapılması da
vetinde lbulundımı . .Mülterrer ib .. 
taratıma 'ldmse ku.lıı.k asmadı. 
zira maatteesstif, hari>in müm
kün olduğuna ib~imal vermeyen 
-bir çok Amerikalılar vardı . 

Reis Ruzvelt, netice olarak, 
diyor ki: 

Yer yü?iinde naü gayeleri~iıı 
hal.iki mahifetinin ıledrfoi sure~ 
te t.:ı:hakkuku, dişine, tımıığına 
ka~r sililb.lanmağa ve mütaar• 
rızlara. müremadiyen mukavemet 
edenlere romma kadar yardmı 
.ctmeğe •zmdtmiş <>lan Amerika 
milletinde tam biia.raflık ve u. 
zakla.şma hissini tamamivle or
ta kaldırmıştır. 

Sovy.et tebliğ i 

Kiye/ 
mıntakasznda 

Şiddetli 
muharebele 
devam ed·yor 

Mosk.ova, 2G ( A.11.) - Kı:..t 
ordu umumi karargahının 25 er .. 
Jül tarjhli akşam tebliği: 

'25 eylülde kıtalarınuz di.i;
manJa. bütün cephe boyunca çaı·
pI§mı-lardır. 23 eylülde 138 düş. 
man 'tayyRresi tahrip edilmiştir. 
Bunlardan 70 i hava muharebele
:erindc \'e t.ayyare dafi batarra.-

• larr tarafından düşürU.lmü.ş, 68 i 
yerde tahrip edilmiştir. Biz 32 
tayyare kaybettik. 
Tebliğde bundan sonra 24 ey

lül tarihli Alman tebliğinde Ki
ye! mmtakasında 570 tank talı. 
rip edildiğine ve 380 bin c-sir a
lındığına dait' ·verilen haber tek· 
7.İp edilmekte ve şunJ.;ı.r ilfıve c.. 
dilmektedir: 

Bu mıntakacla siddctli muha. 
-ı•e!beler devam ctm:ıktedir. Şüp.o 
nesiz zayiat vnr ise de bu arahlc 
bu hususta bir rakar: zikretmek 
mü.şkUldür. -----o-----
M osk ova 

D cede 
btlcuma aQradı 
Moskova, 26 ( A.A.) - Çar. 

ı-:a.mba günü öğleden sonra Mos
kova füerinde ibir keşif uçuşu 
yapmak teşebbüsünde bulunan 
:Yunkers 88 tipinde iki Alman 
keşif tayyaresi 9 bin iH'i 11 ibin 
metre yükseklikte cereyan eden 
ibir hava muharebc<=i nüicesinde 
düşürülmüştür. 

~foskrma 25 ( A.A.J - 25. 26 
eylül gecesi Alman tayyareleri, 
resmi bir itebliğe göre, Moskov~ 
mn müdafaa tertibat.un aşmağa 
teş6'tfotis etmişlerse de tnrrarc 
dafi bataryal~nmn ateşiyle tar
dedilmi.s1erdir. 

merikada 
Mihver hesabına 

ç ıı an caret 
evlerinin 

~. 
'ı 

Gerıeroll 
Dö Go 
illi f ran5~~ 

Komitesi k~ 
~) 

l.orıdı'u, :w <~ı 
general dö Gol ·ıU .f'P'. 
l>. iihi ıbildirilc1l Jtll 1 

\'U.lji ııgton, 26 (A .A.> - "İk - ı mi:csi nı.ala~1JU!1 tit. 
lısa.di mUdnfnn ofisi,,. diğer Aıne.. • ·ı· edi~ · 

Kara listesi 
neşredildi 

r;·ca ı an .. ,.,..,, :t 
tika cumhuriyetlerinde mihver hn Gcneı-al do vv,,0ıı 
tıa.bıııa çalq;ım ticaret evlerin n 1 dokuı " ııJı1 
munzıun bir kat,ı listesmi nt'!Sret .. ~ 

1 
da ya~ı 1 koıllit.C 

mckted.r. ı. 1 rc~>kcq olan. tir .., 
l d<'ru h tc etmıt; t ı·· 

Yeni Ji::;t.edc ge~en temmuz ·a l Plenen: lkU~ ~rı J 
neşredilmi~ oian ilk listedeki l.:>00 .. 'k()llll 
firma~·n 30(1 isim ilave eailmi::;tir. \'C ma.we · Gt~ 

Yeni listenin neıJl'<ldildiği Cor • ciye komi.sert· b'>!..t/ 
dell Hull tar:ümdaıı bildirilmi§tir. f tiılhomme: 1 eıiet: .I>'"' 

Mumaileyh ayni ?..nınnnda ilk ili,.• saminıl 1\1~10111ıst'(< 
tedc>n isimleri silinen 65 t.:c:ı.re• rıir. tic·ırctı .. ' -çC ollİ~ 
firmn.sının isimlerini -:'·ret .... :ı;t.•ı·. Caffin: .Adlı)Cı.c !il 

.......... •L4 • • oıctu rst ---o , komıserı. . tilll;<l ,.. G I h f hilive ve ıs v iz i tu a iye ~~~:'. bi• ruı•'. ~ 
deposu meydana ~~ 

çıkarılıyor , t1At;,1'"dur~u 1 

Cila tıırafı l uı;ide) i ~ yet 
\iyetini f!Ôyliycn memul' hcmC<l 

1 c•ına 
lıjr .zabıt tutmuş, Juık .P'5alti iJs • D 1 
mindeki satıcuım üsUl arondıt:ı ~.:;ı (U t•~ 
man yUzlercc !kum.aş nümunesi ve, . . ;}37.ısrın1 \ 
kataloglar bulunmuştur. l5lıı gaıi- t.ıf')ın1 

•. hl>., • 1 ıı?tll ,1 

bi ibu nümuneler imdi pi~·aı;.ıda. r:nı 1:$"~,·~~~ 1erdlf· 
bir tUrlü movcı.ldu bulunmıyan ku twıc. oldu ~ı ııt' 
m~şlnrdruıdır. • lkl luır~eJatt ~ ti 

ı knmetglı.h:ı rnptedilen bu aatı.. C\ de bukl nlıı,.-1' 
cmm kimleıi temsil ettiği tahkik metli e )'ll)'I se 
cdilmc-ktodir. Kendisi müddclunıu· kaÇnımla~~ı:ırı }"IJ! 
miliğc vezilmişür. ..Fakat. 'tJ rın(l311 , ıı 

• 'UBM Kİ Bf~RAE '.l'J;rrı goz, evıuilf "tİ.JlCC,~t~ 
Muvazaa Yoluyla perakendeci v~~)-ı ~ i::rııı ı;ğf~ 

teŞk.ilfı.t '.kumınk, Alınan menşeli dılcrı o u t.rJJİ , 
ınnlı lngiliz malı olarak &atmak ve :maya ıbbar ~ 1 ı; 
744 ikunışa s:ıtılması lizmıgclen y.rıltnln%JŞ~~~1,ı;l' fntJ' 
bir kum:ı..<:;ı )iUde ~ yirmi ltfı.rla. . 8 .·nt,1' d ' 
1630 i<uruşa satmak sw,:larmclan Dl Şl nt 1'

1
' bildiri! 

sırf.keden cf !J' 
asli?·e ikinei ceza mahkeme~~ daM~_.,yJı l{asrcÔ ~~ 
Verilen Sultanlınmamrnda Sur:ıs.tı ~ nlt <0 JJ 
kumaş ınnğazasrnın mi.idüril '6rıye lep, Ermen usı.ı>' 
,l\lo:.>koviç ile :rcğeni l!ihal Sw-a:>.. trur:f':mdan .1

1 ~' 
itinin dün beş saat eür0:ı mub e.. dllnıb:n~~~jn J)G 
meleri ıbiüri~, Mihal Sım:ı&Ki . ~ıı.~ "'...U ıırıltıı 
bcraet ebnitı, Şaye Moskoviç ise 4- öldunıldtiı; pıll"1lıır' ,~ l 
gün hapse, " lira ağır pnm ceza.. çn'ldıkl:\rl~erl<eıı • 
sına mahki m edilmigür. kilde ea . ·rt!f rt.rt' il 

nm IH HTf}KİH· ~F,\'KW 5UÇlnMnt ılı te ~ 
ningrad dayanıyor 
Londradan haber verildiğine 

6Öre de Leni~d mütecavize 
karşı kabrnmanca mu'kavemete 
ve şehir halkı da. elektrik ve su
dan mahrum kalmış olmakta be
r&b0r faali} ete devam etmekte. 
dır. Almanlar ibu mıntakada an
cak vek ağır ilerli:ı,e"Oildiklerini 
itıraf ciiyorlnr. 

yapılan taarruz, Rus ıoephesiniıı M ki 1 A ld 
diğer Q.~na yapwn Kafkas I e ep er ÇI 1 
petrol sevkıyatını kISa. zamanda 

İngiliz kadınları EDiLDJ Sırp çe"/' , Bundnn n )ine a.yni ınah " ,rı 
keme, Galat.o.da Haraççı: oo1'Sf,~ _ (l~n: tll )f 

kesecektir k 
Petrols~ harbe de' nın etmek 111 , 

Perakende t?c.are-t işlerinde 
çaiışacakln.r 

da 2 numaralı dükk&ıd.a. l'azI ~ tıcriııi11 il: 
kiııcle>ri ) ap:ın Pin:mtd3kf.nin iht~ ''ab:mpcn'e ııllg.te~ 
kar ~ apt.ığı anlfi§ildığmdan ken • 11ı:aswd:ı. çete ~ıeti 

Alman askeri teşeltküllcri. L:-. 
nirı.grad muh ~cbcs:inin ~oir a:n ev
vel lbit.iri 1nı<' i lüzumunu kabul 
ooıyorlar. Bunun seb::ı-bi yalnız 
lnl'}ın yakla,::nıal..'1.a olm:ıc:ı değil 
aynı za.mand~ f azlasiyle yıpran. 
mış olan l\lerkıı ve cenup <>rdula
rını ta.kvive etmek zaruretidir 

imkansızdır V<! Husya. yiyecek 
dahi bularnıyacaktır. Zira So'·vet 
zayiatını tamame:ı makincleştir 
miş olup büyük miktarda petrol 
istihl.8.k etmektcd!r 

F...ğer Ru.sy~ ümitsiz bir harbi 
uzatmak ister.re : mayi mahruk 
fikdarunın netires:inde elli mi'-
yon insan aç kalacaktır. 

e 

~t,_ : <il • •·ı. r • , - ·., • ~ 

l..ıJJtd r:ı, 26 (A. A.) - Mesai na. 
zıımın ia~e servislerinde ~lı.şnn ~ 
lar aıar· olmak tiı.erc 20 ile 25 
~·ıışları ıa.msında ibulunan bUtün 
kndı.nlat'I perakende ticaret sa tıs. 
lanı:ıda çnl,ıştunıağn karar \'ermiş 
olduğu/bildirilmektedir. 

•· • Xa devanı ~t.tl 
c.ısının tevkifine ~arar vcnnişijr, c.. 0 

J\DLh'I~\ E \' lmH..El\~LEJt dır. . •;olıl t• c 
Pfat murnknbe komi~onu dün Sırplar hıÇ 9r11ııl' 

>·enitlen 8 muhtekiri. müddeiumu • tla h::rekfit yııofVt<I 
miüğc sevketm~t.ir. Mnknrnacı , <lan bunlat1 
Yorgt Karafanos Finc:ıncılarda ma çok :mfi.cç\tOIÖÜJ' "1'tP1 r;e' 
ııifatcraeı Abdülvalınp Tatarı m:ıl So:ı gnnıerd~1' bir (' 

ki • nıUrekkeP bti} tıtf Fa aoıklarından, Malımutpaşsda da rnunt~" .ıt" J 
Fitha1iika. Sovyetlerin LOncİra 

··:vük elçisi :Maiskinin de dün 
Aincrlka ticaret odasrnda s<>ylc
~ gib;. Almanlar şark cephe
sifüle şimdiye kndar ölü. ya.ralı 
ve esir olarak hiç değilse 3 mil
Y.on kişi kaybetmişlerdir. 

Baltıkta 5() Alman vapuru , 
Batırıldı 

tabak Şamnnto \'e Kapalı çarş:de. ::.ı ,.u ~ 
... kk ı · nHooe\,·an ctfü;· 
.ı.e P er sokagmda Nesim, Hchar ""' .. J • t r hasara .etr.Uı: . rı1 
ylik&,.""1;: fia.tla ibasma '\"e jorjet Sat• • a p 
tıklanndan. Bc§iktaşta tramvay· Lenlfl ' Sovyet deniz tayyareleri, A'. 

1 

man • Rus muharebesinin hida. 
yetindenberi Baltık denizinde 50 
Alman vapuru lbatırmrşlardır. 

'V 1 t 
$elıir fırınlarına verilmekte 
o an un 

e ye 
miktarı a1 tt ır ıl ı1Jor 

ı ğil Us e hazırladı d 
ma.maın içi'l kayuıakıız:ıhk ve beledl. 
ye şu~lerlnP \1H}"t't ~rıı.tındıı.n ye _ 
nlclen bir tamım göc.d'!?llu.işU:-. 

ariler ize iyi bir baber veriyor z 
Y AKJNDA YENJ. BiR 
SiNEMA AÇILIYOR 

Bu sinema sizin s~ emaaız olacak 
Adını Siz Koyunuz! 

Bu i)'i haber siııe:'nll .llıC\"er halkı.. 1 Kimi b'SIUl c!c;ckV.:D. kimi lll!:H• 
mu:a ciadm mOjded!': l'ek yakında renkten, kimi gölge!~::: zevk di.!yıtr 
Tcpcbaşında b11y1Uk, gen'§, rob:ıt .,.. ltinıimlz lç!n bir is· ı•tllS l;iınlm.1 

nl bir sinema açıl:ı.c:ıkt:r. Bu su,e. ic;iıı de blr sıfat gU 't>ırıil. ldm! •. , 
mn mubti?-rem J:ıalk.-ır::.un kcc:fi 4•. denzden b lan. • k rı:hı•ı.z ka:ad ~ 

nemnaı olacaktır ı:;ınLllla \'Cnler lııkat tS!nema) deı·!.dig, zam:ın : 
ou s!ne:mayı o kadar tıcnım.:ırccek. sim olarııct ılk hatı!"'l gclt"n şty n • 
lud r ki, sınemac.h"l :konuıulduğu 1 cilr? S!Demııdaki re" m:er komışm:ı. 

Belcdiy l1't.ıa '; M ~.:ı..ırlll~. ~el:ur 

fırınlArına un t vzia~ 4~in yeni b.r 
l:.ı5le hıı.zniamL'~tı: İst" •ı.uı ehır :ı -
!usunun mcl\l pl rin :ı~ılmnBı, Uıtll 

dolayıslle !>:ı.şkn yerlcrd bulunll!l a .. 
iclcrln dönmesi v • niı ;ıyet .s:ıyfıycl ·r. 
den gliç ba§lama dr,Ji.ı.!e ço}. Art. 

mış olduğu ~ııza!'I dl ·r ... u. aluuı.rak 

kmeklik unun nrtırı :ıı .• trın:ı ıu:ı:uro 

gôrWmti~ür. 

Sıhhat Veka ıet 1 

on s enelik b ir 
proğram 

hazı rlad ı 
1 

zıırn :ı: Biz kendi ıf.,. unamızıı. gid - a.,ycl' acıı bn. film b•t c.cn~cc rağbet 

1 
yoruz .•. d.yeccle.crdr-. görlır mUydil •t 

Herkesin, blltün st..,ma "Verlenn 1 Sinema BC\'CT h:ılkıınrzd:ın ke1ıdi 

Ankar:ıdan bJdirildiğine göı e, 
Sı:hJıat \'C lçtimai Muavenet \·cka. 
;eti memlckett.-Jd sıhhat 'e icti • 
mai muavenet teşkilat ve mü;S&
EeJcrinin tevsi \"e tekamülü ;ç;n 
11) st>nelik bir program hazrrla 

.ıytıycıt. uc b., un"ln mL':, Rışvekiı.letc g.mdcrmişt r. 
!ırınl.ırıu unl~rı o:.zalıı ı ... ktaJır. Programın taha.k::u.ku için ıo 

Be!côiyo; Ikt 

o ur olm:ız, bu.~ 
ı ra Jı.:nl şek.ide \~ • )&p·tac:ı :t·r. 

lıl(>or tnraıttw, ak.ıL J.arı 5a t ~l 

s n~ za.rfındn 75 mil)-Oll lira r. 1 folunacakt.rr. Mem ekf Un birçok 
.>eri rlnde doğum evleri, hastane. 
1 r, di~pnnserier n ı'ııcaktır. ı 

B vt kıi.let mütalealnrt alıımıak 
tiz re proje) i alük dar da.ir~lere I 
l'evketntiNtir. 

den ev\"Cl f•rmlaruıdn .:n bulu.o :l!Jrmı.. Program yakınd. b r ·anun pro 1 
yan rınncılann "lddct'e tecziye NU. Jesi halinde Meclise eevked!lece1:. 1 
me 1 ,.e fırınlard sıc 1< ekmek sntıJ. ı tir. 

böyle konup.cakl.:ırı ın eminiz, Ç!.İr.- s1onemıı.larr lçı:ı bir..,; c ü~lınmetr-•. 
kU bu mc\'slmln en tırv<'cımlı, en hP. rıl ve (B!z!m ıSinem:ır.111) d yecel<"<. 
lecanlı, en merak:. en ~iuıne, rı bu yeni ~ııcmnyıı b.~ aU bulmfl1a. 

en neııell :!fimlc.ri bu yeni açr.. nnı rica edl:roruz. 
lacak ıılncmı:da göŞtcrllecek, Her kesin dUşUne .. , r, tcı ınımı. , 
bu sinema, TEPF BAŞINDAKİ ıLUfa.klıı kn ı·ar verını~ gibi l.ı.r ağa.. 

gönül açıcı çat.aı 11ltn.da her gtlıı dan blldir.:ıecidcrI •foc:naya <>n :ıs. 
ve h~r gcc,. sırıı 1: • lCtltn s!ncma I lu.ı;ıık :ılıın !~!m ken ı ancm lan'lı· 
se\•cnlc:i toplıy~cuk, r.tı kes seve u . ndı olacakttr. Bu e.rı t.>gun adı bıl.. 
ve •·P..co~ Sıncrr.ar•" d ye Tt-pe?:ı. 1 ı nln: aras'.:ıda kurc (.f'lH•ceğiZ;; k • 
şmdaki b:ı neına:t ı t.o,acıı.ktrr. z:ınan mllstalıbt-1 ~· inhnlz.c, 11tı1:iz 

~:ıhide:ı b "'~ıı cc :r. •z. 1Seveceğ. • bJr hedly oı:ır~k b"r 4'fn mUdd • 
n..z, takdir edjp eN· ~ \ "• koşa 0 , 3 le ikl okltuk \'ere~~ı~. 
gıdecctiniz bu y .. nı &,nemanın rdı l~"ndt sı.ncın-ırıız.:ı .:-ı Jnnslp ı;u. 

n ol.5un 1sllyor.sı.m"z'" Tcpeba,7md.a dtiğUnUz adı, ad.n1ı ve adrcıslnızi c. 
çılacak bu )•c..'ll S "l mı. mademk! kunakl! ) 0aza.ra;c !JU ı-.~rese gö:ı.d r • 

Jli:r.!n s:nemanız ol:l'·:ıklır, ndmı d:ı :n!z: E!kl Asri -:ı ı>ır> • Tc~lxı. 
siz koyunuz... Boyoğiu 

caddesinde tuiıafiyeci Bedros mn _ f ltı(I 
kıırad~ ihlikfı.r ynpt.ığmtlan, Nişan u·· da İ (1 
taşında Teşvikiye caddesinde 140 m fı J 
numarada Fevzi tercyağmı fah~ ( IJB C't~> 
fıatla satt.zğtndan, Hcybelia.dada. J1l e lJC 
<;afak gazinosu sahibi. liste c ynzr. .15iddctlc dc~~11dı:ıJl ıı 
lr fıatiardnn fazbsrnn. ic'ki ve l'i .. yef'in suk~ııııd3 ,r. 
l ecek sattığından lınklal'mda tah- lako., her Jtt8 aıe 
kiknt açıl:n , dosyaları adliyeye anahtar o~ ,tı 
\ t'f'İlnı "ştir. kW: etmiştı t'.cıc wıılltl 

Bundan b a, l\:Uçükpıı.znrda Son ~nıe;,!0121f'l..;1~ ~ 
Kas:ıp Pnlnbıylk Rlıa ve ~yoğ • deUenınıs r çr·· 
!unda Yani ile Yalçın isimlerinde imkan yolttpı\,~)~f;f~".f 
4 kasa;.ı da eti fazla fiatlo. star. ıbu dar ce r(J::ı 
kc>n )"O.kıllanmış, ndliyeye veril .. fazla nıib-ı:ıe!i1l~ tt1 
m'şlerdir. mclz..?mc ye ri ~~rııd 

ı<ızllayın Vunanis-
tana yardımı 

~ l · Yuıı.ani.stanın iaki.r \'c mubln.!: 
· nalkın!ı. te\•zi edilecek gıda ı:uı.C. 

cielerini ~ötürecek olan Kız.ılay 
heye~. dün .Ankanıdan ~hrimiı.e 
gclmişt.iı·. Heyet, merkez sl.cıl mü. 
dürü Saimle umumi meı'kez me • 
muıiarmdan Feridunda.ıı mürek -
kep lir. 

Yuıuınistaııa götürülecek gıda 
maddelerinin baömda fasulye, no .. 
htrt, ~.,.ımmtn, yağ, ek ·r, soğan 
\'ardır. 
Ayrıca Kızıl y tarafından hodıye 

1 edilen ütlü unlarla İstanbul Yu
ı an kolonisi tıırafmdan :kon8olos ~ 
1 ıne vasıUı.s.i)le teberru edil n 
r~rC':ıb.r da avıtl vnpurla sevkedi'e 
" ktır. Bu eşynyı gJtürecek va • 
Jtır, Pıre Jimanına bel) defa ecfcr 
'lpacakbr. Bu \•apur Kurtu1ınr. 

.:ıpurudur V<' görlinecek yerlerine 
1l1:1v i arcti konın ktndır. 

m iiddet tcnbf dtıll ı; ~-ı:' 
tibatı ~r~c.·ıı butfl{I 
acmak ıçıJl eıilrtcf· re 
sarfetınel(t bCıe l> 

Son bil' ~16 cerıı.ı. f 
1tHlc .....,!1 t • nubu ~r ww ,. 

çok çetin ınu.;c J • 
13··tun·· cepllC ı'P ~ı u . . ]1:1 11' 
l'ir:nek ıç'.A.ır11ıru ,-c 
Bu Jıarp. ö.ıııı ı 
mcleJ'İOC IJ1C}. ı.li} 

• del-'1 • t<e 
nn ellerın 8 01 " 
için yapı1311 0 J "" 
ve dii§nın11 I< b' 
taarruz l;.p c'" 
re crir-ııncdC 1111 il 

haTekatınıı uı~' 
iaryaJar ı.ıı 
faaliyet c ~ 
tedir. t 1'ıt3ııt;~ı~ 

Sovye .. cuJl' • tı" I' 
fasıtnsız.!1° iftSi'~ôd.:r 
ta mevzıı ~i' ~;., 
etmeğe Ç~~li> ·( 
en büyiık ~;,-ı-~ l ~1 
ka.rn. ve dCJ.....-ıctt 
te tüp etJ11C re . 
termektcdıl'. 



IJ A B E r. - Aqam poetam 

~iN 
Yuan •e oyuryan: nooamet Nlr.n meşhur dolandırıcı Mahmut Saim Al,'fl1''1J !\C 

8Qfrollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Hcuar. efen"· .A ~ov.M--,ıdah Kazım r•esafre 

ar. ~llarda 1 aa,1 tna bir ta hım rardı Potsit yandan düğmeli ayak 
u ..... C~bitnd banca aJ. kabılarım giyer odanın icerisin-
~~ ttr en çıkart. de bir 3.§aKJ bir yukarı kaldırım
·11 .. "l~ıın, bir türlü da yürUr gibl dola.ş!r dururdu. 
;ı ~-~Yoruın. Yal. Her telden çalan saz fışıklarrna 

Meqiha ile bir ay kadar Adada kaldık. Bir gün, 
bakdımki bavulunu almış, istanbula inmiş .. 

'n~e h~rtf~llah" diye benzerdi. Nişanlısını öldürdül{l'· 
'la.;; a fırı ın _de don nü anlatırken bir sah.ne artisti 

tıı Sonra d adıgınr tör. gibi garip, garip j<>stler yapar. 
~ı:fl'Uk · a.. kendisİ\'lc alay edildiği z:ıınan 

• \' 0~lan senin hika. kızmazdı. 
\'

1
1le uyd lllasaııanna Ucilncü mahkum bir kaotandı 

e -~~i bun~n:~d;Bhizc tri yarı bir ada.-ndı. Yüz.iınür; 
tııahk·.. 1 a. rengi bir bakır ~ibi kı~ı 1dı. O da 
~f:'~~ı atıldı: kar:sını öldürdilğü i<:in on sene. 

~ . l;etısfn· .lnsan 0 sı. ye mahklımdu. 
!lJ b ı düs"' Dördiincü ın. lkürn: zavıf sıs· 
atı a61llldan u;~:;~ ka bir adamdı. :rah,.ildar olducu-

~l Unun gibi bir nu söylerdi. Bir nlnr.!ı.1< mec:e>le 
tıı at b sinden kayın biraderini öldüre. 
. akalı.... S . d fırı_ .... ern c rek yedi bucuk sencve nınhlr(ım 

"'-llı1 n olmuştu. ı\rtık, eksik tanımaz 
~a!Jaııi ~~~·ezelik e- ne bulursa tıkıEjttrır hatta karnı 

U (iter ~· suracık. do.vmnzsa Puradan buradan ,·iye. 
gibi ezivcri cek isterdi. Llı.fa -pek karışmazdı. 

~i e~c· Beşinci mahkum iki evli bir 
bı llC>~ ~'l...gın~ burnuna ihtiyardı. Bir ~ün evde karıları 

"'ıı '<d1• 1 Van . . ara.cunda bir mec:eleden dolayı 
rn · rnış gıbı ye kızılca bir kıyamet konunca ga. 
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Ô!U>\U, Bilyükadada. hayat da, 
heı· şey de bana bir elem ve zehir 
olmufltu. Onu bos \'Cre nradun 
durdum .. nereye gilmi.şti ~ Ti.yat. 
royıı gelmiyordu? Apartmanında 
yoktu? Dail'esini kııpamrş Zeynep. 
le beraber çıkıp gitmişlerdi! Pen• 
cerelerinin perdeleri kapalıydı. Ne 
geceleri ısık var, ne t:üııdii~leri bir 
gölgt> .. 

K:ıpıc.rya günde birkaç defo bbş 
yere wnıyordum: 

- Mediha Hnnım geldi mi? 
- Gidiş hlila o gidiş b<'gilm. lki 

bavul aldılar. ~eyncple beraber 
gittiler! 

- Nereye? 
- Bilinir mi? Bir Allah bilir; 

bir de şeytan! 
İstanbul kazan oldu ben kepç-e! 

Nihayet ilk görüşünde bana söyle 
diği gibi aczimi kendi kendime iti· 
raf ettim: ıJıı ~.~iz be l:I daba gelen ihtiyar kendinden ~e· 

~d. bum ani ne~. çerek silahını <:ekip ikisini de - Krrallan aldatmak bir .kadrnı 
~ ıp<lir· Unıuz-.ı l~ yere boylu bovunca ırermifJ or. 

1 
aldatmaktan daha. kolaymış! Ka. 

ehe ~ile ~ ~:Yac.1klar beş scoo ·e mahkıim olarak <;ili.! dm isterse neler yafmUl.1.! Ne kn· 
t:r-t>lrı 0 ~uran "e doldurmağa ~clmişti. dnr Aciz.im yarabbi! .. 

'1 ıf~}·e ~1 ne. on Altıncı mahkum enterestm bir Zcıynebin telefonu üzerine 1stan 
llsan a a kUm bu tipti. bula indiği gUn pnnsi.yon sahibi 

~~ı~('\'e ı:ri:~h kQtiller. Henüz yirmi ya§la.rında var mııdıı:na bana verilmek ilzere bı
":".;~ lllıJar<) ıp cıkmağc.: yoktu. Arkadasları onu i<:ki.ve. rnklıgı kağıttaki muayyen giln nı. 

t buıu an olınadık- esrara alıştırmL5ıar ve gene y~. hayct geldi .. fa.kat; o göriinmcdi. 

I 
~I mını onlara meklup yazmakla gc-

0 günden sonra ramadığım, ba~vurmad•ğım yer kal- çiriyordum. Fakat ne PrC'nseS Na. 
. . . hide. ne Mediha, ne_> Zeynep ve ne 

madı Med1hayı bulabıhrsen bul clp o meçhul tıç gençlen bir haber 
.....,..,........., ....... ...,..,.,., __ .,.., _____ """...,.."'~ vardı. 

. (Buraya bu isimde knnse crelme· 
- 'ioh begüm. . - ~ilah sabır vusın oyleysc. 1 miştir.) di)c cevnp ah~ordum. 
Terı1adüf... Bir giln Tokatlıynnm - Klme paS..."Ull? • Bu jş'n ~ırrını Mediha öldüğu 

önünden geçerken birdcnbir ~ .Mc· -. J{~te olacak, bana~ Akş.ıma zanı.ın elime gı>çen kUçUcük bir 
dihnyln k~ıloşmnz rnı\'lm. Ynnın- gclır mı· df'fterdcn öğrenmiştim. Bu onun 
da Uı.; cı•ke.k vardı. Tokatlıyandan - Hayn- pıısnıtı ! s.nbahleyin eş.. hatıra defteriydi. Valdeslne ıien 
çıktılar. ·apınm önünde durnn <>" ynlnr:ınd:ın bazılnı'l gıttl. ::f n.di de <'tnıiı;tim: 
tornobilc bindiler. Arkalanndn? kendıle;ı... . . . Bu küçiık defteri bana ver! 
7.eyncp de görilndü. O da lılndı. - Nerc;:.c gıtlıyorlnr? Bu defterin s:ıyfalnnnı ı;:evir-
Olduğum yerde taş gibi kalını§ • - Şam, Beynıt. Halep bir se. cJ 'm: 
tını. Beni otomob.J hareket f•der.. ;:.·abat ynpıp gelecekler! Tokathyan oteli, ~am, Beyrul, 
ken görünce giiliimscdi. Ve otomo- · - Ya? ÇOkt.anb<'ıi burndn Halep maceraları da bu minJmlni 
bil genden kayboldu. mı otu~'Uyor~ardı? itirafnamed~ yazılı iüi.. valdeei 

Otelin kaprcısma so!J'lum: - Eh .. bır ny .. kırk gün kndar öncp Yermek istemedi: 
- Mediha hanım burada nıt °'" vnr. - Olmaz! •• dedi.. belki ieinde 

luruyor? Tuhaf şey •. ben bi.itüıı lstnnbulu nuı.hrem §e;:. lcrj vardır! • 
- Mediha hanım kim? arnrkPn ° Tokat lıyandn otuı uyoı-.. - Bir msan öldükten sonra 
- Meşhur Şişli yıldızı! muş demek 1 Diye düşündilm. Ka. ha.} alının mahrt'mh eli kalırmı 
- Bu tada bu Lsimôc kim."e o • pıcı devanı etli: hiç? 

turmuyor. - Yine gı lccl'kler pa.sam.. <'S. - Seninle anısı çok İ.}i idi, iyi 
- Ben memurum .. doğru !IÖY• \"olarının hepsini gciUlrnıe<iilcr ldı ama bilmem kl.. Yalnız sen 

leyin iz? · • H"yecanla. sordum: .. okusan .. bir fiCV değil. Kaybcdcbi-
- Defterimizi kontrol edebilir• - Ne \'tı.kıt gelecekler? lirsin, herkes okuynbiir. 

siniz pnsam! Yalan söylemcylz! - iki, iki buçuk ay sonra!! - 1timat edin! ne dilşürür 11ı> 
- Şimdi otomobille gitti. Biz- Bu tesadüfün bana en bUyll .iyi. kimse.} e okuturum. ' 

metçısi de ynnmdaydı. liği ırn oldu. Onu her gün. ht'r gc- Peki öylc:rse VC'r b:ıno ! 
GlildU. cc aramaktan kurtuldum. Bir ke- tizıütım .• 
- B~nutmişsiniz p~m .. .ede· pıya krrk. senn hizm~t ~dip niha • . Aldı .. ciuda.klarma götllrdü .. öp.. 

di.. Prenses Nahide.. ynnındaki yet tckailclc s:":kedılmıs bedb:ıh t fil .. l aslı gözlen.rıc gölUrdii., son
erkeklcr de kardeşleri .. Prens Zi- b.ir cnıekt~r gıbı yorgun argın e- ı q: 
ya, Ali ve Müslim Beyler.. 1 vıme döndüm. - Al .. Medihnrnı sana veriye--

- Ya öteki kadm. Halcpt.e. Şnmda, B~~·ı~tt.a tanı- ıum Mahmut Rnim Be\•,, dedi: .. 
_ Sabnnaz kalfa!. dıklnrtm pek <;:.oklu, Gunun bir kıs· < Dt•\-amı , nr) ~~ •. haYatnduktarı z::ı. ta o: bunlann mllpte'usı olmuş. Bellti bugUn gelir, belki yarın gelir 

Ilı~~! e~~~\rı~?1Jz tu. Para.sız kalınca temin edeme· diye pansiyonda bir hafta daha 
ıı~ "l'linu u:ın diği bu hastnhk vasıtalarını ala- beklediğim halde ne kendisi geldi 

"'ııııı "a~·arak semahat bilmek ic:in hırsızN~:t karar ver- ve ne de bir hn.bcr... EıJlenmc tcl.ıill.,-i 
l'ıııı )' ışıal'<lı a:vrı bir miş ve bir gün B:ıhkpazarında 1stanbulda olduğu muhakkaktı. 

• Lise talebeıJ;ne tUr-t\11> traıuıız~ 
ve kOltUr d rslei1 il Ort8 •e llk mek 
tep talebelerine tıcr d~n .-erlllr 
< B.N.Ş. reınzine mUraca.at al"Q aı !arına İ~lerind" bir yazıhaneyi soyarak bekçi ta. Onu görenler ,.ardı. Bana bir gUn 

rııa1· Onu <l ~ g~;1C bir rafından görülerek yakalanmış. ununla. bir gün bununla gezdiğini 
kfılbet ed a dıgerleri tı. Fakat bir aralık kendisini hnber veriyorlardı, Zeynep de dai. 

trıta~ IJ> atınamı"- k ı · ~ mıd ı o k d \ '"atı b" .,. arako a götiirmelf'"' savaşan mayan a)1nt(i... D\ln zev uy. 
~ "k l'ı:lıı o ır tanesı bekçinin gırtlağına sanlarak o· duğu yerlere gittim. Beykoz~nn 

ı 01'1\ı~~ nun adını nun silah çekmesine '":lkit bırak- başladım, Knlamı::;:ı. kadar dolaş • 
oitı Ot.uz ~an adarn•· madan gırtlağını c:ıkarak yere tmı .. ouı tanıdık ba:hrelerdc gar. 

r ı.. :J. Cuır) \'~1arın· yıl-.-mıı; öldürmüştü, Mahkeme llonlarn sordum: 
'ın bi:- adam b __ ,. b k hk~ 

11.,_ a ve • una dn ~·ıı..-ut uçu sene ma. u· - Mediha hanını geliyor mu? 
ıııuıı.:-<-<tnu sakalla. miyet vermir;ti. .. - Hayır.. hic; geldiği role. 
~ ~rı hat.ia olınasmn Her gece sonu gelmeyen ve Eren köy bghçeeinde. kurnaz bir 
~~ııı tlaktı U munta. bitip tUkenmcy'"'n bu maceralar garson, benden ba.heiı:1 almak ve 

ı ~ı~· duqakl ~Uk !>arı tazelenir b•krar, tekıar anlatı. bahçeye beni devamlı bir mü teri 
ta• ı kı arı hır a. rı~ :tı hoı pkit·mızı\·dı hrdı. Bu gece ele, boğucu sıcak yapmak nı.ııkfadile olsa gerc-J<: ,, 

• Sanatlndc nıaJılr okumuş ince 
ruhlu '-e içil, orta ya,h eski blr ha. 
nende bayım. yaıılı bir ııazcnde Ue ve. 
ya ahengi sc\'cn zcvkı ııcllm &a))lbl 

60 ynşlıırmda bir ba''•C\ e\'leıımck is
t.emelttcdlr ( C:lll) rt't!U'lnc mUrncıı· 

nt . • 339 
• Ynı; 21. boy 1,45, lttıo 66, ev ~ 

terini v bl~ki • cUkl~I rnlikenırncl b!. 
len a.nt bir aile luzı, ao.zı. yqlarmcb. 
temiz knlpll bir nkf'lılc Evlenmek fi!.. 
tcmcktcdlr. TUrk .:>lnl'lk ~arttır. Talip 
terin no lşle meşgul oıGuklarmı bUdl
Tcn bir mcKtup ve rcalınJe (tertip) 

remzine mUracaııllan • 340 
lta kn~uı~ara içlTiek yaz g-0ce<?lrinin aman!tz musaı. - Modrluı. hanununu paısam ... 
ıı~lllttı ar~ durm~ !atlan olan haşrnt onlara aman Ara sıra geliyor pasam! f f ve iıçi arayanlar: 

t (JU.e&eml&ln llfrlıtci _,,,_ 

IJBOhk ,rannıdald l&rlh ~ k9, 

p0nuyta birlikte gimd~rll~) 

ı:VLF..N1lE 'rEKLln&Kl. tJ A.~ 
MA, '" Vf;KME. .U..DL SATIM 
~M llr.ı1 mUlyeU taam .....,._ kL 
çttlr Uf.ili. r paraea nf9l'OIUa.r. 

blrk&C uat de çal~blltr (N.K) 
remzine mUracaat. 

• Ortıımektep talebesine az ucreu. 
tran.ııızc."1 deralM"I .-er1Ur. llana.ıe ka • 
ıanıar ba:ı:ırlatılır. < Part.i!) rem.tını 

• 29 Y8.§mda Cektır. ~ıterllkte aıa. 
kruıı olmıyan yeni ve eski yazıı&.n bl. 
len bir genç ber ne o4ımsa olsun bir 
l~ nramnktadır. (B.S.) reıru:lne mu. 
racaat. 

• Malt vazlyellnln oozukluğu ytı 
zUnden bu sene U.lu!Ul:ıe devam ed~ 
nıcmek za.nıretlndc bulunan tıir genç 
herhangi bir mUessc'tettf' ı~ aramak • 
tadır. ( F. Yn.zıcıoğlu ı Nımzlne mllra. 
caat. 

• 2f ya.şnıda blr bayan bir dllkka.n.. 
da satıcılık 1§1 anı..maktadrr. Türkoe. 
fransızca, nımca .,kur yazıı r. ( Mlmo. 
aa) remzine müracaat. 

"llclııb • 'ntaJ?mm vermeyip u~ ku uvutmnvınca c- Dedi .. beni on beş. gün on beş • TUrkçe, tranaızca JWl&DıC& aıö . :ıı:ınracaat. 
.,)faları do duracak lft.met c:aresini konuşmakta bul- gece bah!'.,;edc bcklettı ! <cmmeı okur yar.ar n t'onUfur ayrı- • 19 yqında lllrkçe. rranaıt.ca Ye M ütel erri h: 

.ı "•ıa!l, n vardı. li"r dul&r, Bu suretle ekseriya saba- Bcyoğlunda aramadık yer bırak- ca b\ru. ln""Uzce blllr ukerUkle .. cSakUlo bfllın bir bayan '-' arııınakta. 
~ trıı- ••r " h 1 . • 1 ı:nadrm R«•nd ,. vı r"n n- b' N '"') ~--•ne -u t.. Kltt l.IK KOM om.l !'.'t.PARTIMA~ 

'<! " "-Utatı "b l eder ~r Ve }1l\V3 bırnz senn C. •• "° e.'U e e l e V ·~ .. ti\kaaJ olmıyan, ltc!ll (Öl!tereb1leD, dır. ( aruı ·~ ... re.caa 
~ t ~'>'artl'te>n~ ~u,.~: bi; dİ<;İ 7.amnn va tar uvurlarch cnyo kadar. ~açı sakalı ağarını be nptan Ye nıubuebeden 11.J11ay&n bir • TQrk~e Ye trıuıınzcayı ınllkcrnmeı Mnçkatıalasın dc.rallncU kapı on 

k 
rı.:ı "' • ~ I ·t.s· hir ndnmm bir elind,.., ..__A•-n dı" ..... bilen .. en" bir bayan sabl\b Yeya ... ,.,,... numaralı dairesi ~evre•ı kiralıktır. Al 

.. tı ""l ""erler ve - Kaptan a~bey ana ":\na - . .. <..; U4'>"1 •• - bay ucuz blr Ucretıe lş a.ramlkta<»• .. .. vb " • ıcı "ndc b" k be Su karıvı nn~d şh~'edin? ~er ~bndP ~~ksa.n dokuı.lu Lesbıh. (M.1'.V.) remzine nıUracaat.. den sonraları ıcrcUme totcrinde çs tı odadır. AsansörO ,.,. kaloriferi mc'"• 
·'Ilı'- 'l'lerdi !r ac: ·• · ~ . '."ltekınc heııkıne: 1,..ınak (!zere ı: aramaktadır. A!nıa.n cuttur. İçlndckUcr ve) 117aı No ya 

d "rıııUı t - l\onuf?., h.ap~an bereket w~:sı!l dalıntı)- - Ya.hu .. bu ctvat'dn tanıdığı ~ • Tllrkçe Ye tranmzcayı uıUluıuırııe.ı c~dan tercUmeler de yapatılllr, (R.B telefonla ıtıU!'llcant. 
~ l'dı. Ug-u znman tı. Dehk~nlın~n b ı hı!aımu duy. nrz ronde,·u evi vnr mı? bilen t;eıı.~ bir t>t.yan sahalı Yeya Oğle. T.J remzine muracaat. Aldırınız.: 

ı ~e'ır vn• • m~dı .. t~ı elıyle p:eımı. ~en.e ke. Diye ronnası hayli garip \'tı al;ı. den sonralan tcrcUmc ttıertnde c;allfo' * Orta ynşıı Ye emniyetli bir kaam 
~\atat ~al?ma U· mıklerım kır nt'akmtş ~ıbı ıktı. ~·a \"esile oluyordu. Buna ı·nr na- mak Uzere Le araı:n.aktadır. A.lm&DC• bir ailenin yıı.lnız yeme. işlerin! yan.. Atağıcta nımıu.lan 1uı1> .&an o 
'.rorı:ıu. ll?nrasını - Ben h~khvdm1. Fakat: yal. "nr katlanclnn. dan tercUmeler de yapabUlr. (R.B.T.) ·- kııyucuıarnnu.m nanılarm• cdea ;"" .; .. _._ mc'· ı tcmektedirJ3aynr. B.V. Bcyoa. n1 ...... plan ıcıa-'"· mi-"- ( 
~~·ı: fıİeı nız onu öldilrmek!e hata ettim. Bnzılan: rem ...... e muracıuı.t. " b "ou ..,..,. .. ne ..... """' .,...... 

ıı Untu Sof ndı ta . • L~ mezunu, Anadolulu. çtllış • ıu Tarlnbıışı Mncar ruran aok tı Nu. lan dahli) bergQu ubftlııan ltleyr 
ta, .. _~ z · O gühkü \"akayı va.sıvormufi - lzmire <-:"itmi~ olmalı .. dedi· marn 42. ıt r-.ı~·ko .. aınan. za. gibi he"·ec.arJa ve sarsıla., s~- ter. ıcan. dUrfüıt. ctdd1 atmaoca " tııraı kadar veya D&t n oeo 90ftra .wır. 
·11.ı }\>"h nu"Ur ba J ·o- l "aktilo b'.l"'n 18 yaamda blr oen"' "" • yu;.eck mlm:ırlntı. il llnCU euıı. maları rlm OIUJlur, 
,_. a d '1 

' • sıla anlatı". rordu. Kendinden gc."· OilZt arı da.: ... " -. a " "" ~f! 'k&h Oktor ol. ' aramaktadır. Hu.susı olarak onamek- Cmd.• blr gen<; bir ııırk a' veya hwıud ı Hayat [i) (M.X.XIVJ ıM.R) CRahün) 

h 
r n~ı, ka\"Ukntıı~n- mi:;H. Yüksekte atılan demır - .Mısıra gittiğini işittim a.mn nıUH•escdc. bir mlma.r rnnmd:ı "z blr IH - <YO 1 '"V ı;ı - snhi mı' 

1 
ı ·ı 0 . tep n Uee t.a.ıel>esine &llelert yanın. ...- .. amıli) <F . .S.V.) <Sııdık 2•) .. 

• c-skı er de "'Üt pamlakhklr TW'>ncere önünde dur. ya anmı >ı m(>m.. ıyor • ucrctl" J• aramaktadıı. E'lnde bon""ı ... B L• ) '< ..,~ la.rdr da az bir UcreUe rlyazlye. ftZik Ye "' ... ""' ı .-r K. 6) (22 Çaylak; (7 .T.) ( ...... 
""lır d 7.enginıera · du. Karanlık gecenin koynunda (T ' almanca dersleri yerebilir. (l.K.E.ı yiSlerl Yardır. <Mlııtt) "'Iru:llle mora. ı ı-'crhan O) (l{oçlm.Ye) lN. Kalpak.. 

l ~ Ururdu en birer ateş böc.C&i gibi titreşen ilkinin geleceği yer kliı~çü ııır <lrında . "' d dükkanıdır) derler. Ben de dBnüp remzine mUracaat. caaı. çı> (Ticaret 46) t25 ?.
4
t:ek) (U 29) 

C] \>Ucucıu vardı. u. yıldızlar göı1iniiyordu bura nn.. dolaşıp apartmanın kapıcısına ge - • M:ıh&setıede 2~ MDeckılt tuta uıc. • Orta ~-d n ay~ıl~1~ 16 yaşında <T B.l ıA. Yıızıcıo •ıuı <GUvcn) 
ı bir k f koskoca· Geceye ve yıldızlara uz.un, uzun liyordum. rQbc..;i olan bl.r muhallp JdlbaDlıerde ki.nUlcs1z b •• genç ğlcduı sonra bır rn.N.Ş.> m.u.T.) 1 Pembe zıı.rf) 
l'ını ·~.ası vnrch baktı. - Yahu .. s<'ninkilerden hfı.Jft ha ı nya diğer Ucar1 nıll1111•Aerde lt .. mUessesede ~ ara~akts:dır. Hntıerde d.K.E.)(H.TH.ı (YıMız 291 ıST.61) 

t-ı· ~~ı~ın7a~il!e~t~a~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~Det~~ıo;~~lf~'';a~r)~;be~r~y;ok~m;u~?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~r;•m;;a.ıc;ı;•;d;ır~.;H;&;ftad;;a~bl.r;;Jıa;t~r11D~~";,.~~(T~.~R~.)!!!re~m~ı~l~c~m~U~oCct!!!!a~t~n!n!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!~<~N~e;d;ln~ı~ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~ 
~' lclte 

~ ~}.~ltı ., ac bir ada değil mi 7 tem ıarayda. bu mektubun 
l~~ .ı 1.~l~ı·:~.•ı ı 0 Ördu""rn. k mealı"nı· anladı. :"! ıı 

1 
•-.1 1:) - Şüpheıiı. .. babam ü-

tt ~ Ot•IJrı? çükken bana: ''Kızım. dü§ - yeniçeri avası, Rüsteme 
t , · ;'l!hn bit.Bu ka • mütl~re yarclım et. Ve günün şu malumatı verm\şti: 
~~ 'ç ~l\I rnern. birinde, padişah karısı dahi - Timur, padişahın ku. il .. e ır mı? olsan, gene düıebileceğini, mandanlarmm İrnn hudu _ 

\~ 4. •• •İtki;,,• Pıın Sa· a.- ve susuz kalaccli(ını dü • dunda aldığı yerlerın iadesi-
e d ~ Yazan: lskender ,. .. SERTELLi 

" sa aka §Ün!., demİ§lİ R~hamın bu ni istemiş. Ve b!.l mektubun-
~ı trs ~cl· sözünü hiç unutmam. Nerde • 140 • da: "Dünya ne ac nacak hal. 

1\1: ltı R. .. ~ · <>ll'u ~ \Lstern ! bir aç, fakir gön~m ona yar- yelim. Martanın hayali, günler dedir .. Bil· körle bir topala 
~- ~~.ı Bllnu o··~ d t k · t · k ld 1 

_J • L d , "ltr. g. ım e me ıs ernr.. Gülbeyaz ıofray:ı önceden geçtikçe, Rüstemin kafaıın - a 1 
.,, rıemaş. .-'n isah bu 

bj~a h~\·~ Rüıtemin yü:zü güldü ve hazırlamıştı.. da yer tutan Gülbeyazm izle- söze fena hıllde hidd~tlen _ 
'~\tıl~ tkıl"~k hir ha,. kendi kendine: Kadehlere !&rap doldur • rini silmeğe, onun yerini tut. mi!· "Bu kiistah adama ağzı. 

\ ~'"r~ Verdi· - Böyle bir ka.dın hiçbir du mağa haılıyordu. nın payını vePrt"ğİm,, diye 
bil· lı.' •ç.hktan zaman bana fenalık yapa. Sofraya oturdl.6.. Ortada hiçbir aebeb yok· bağırdı. 

'> ~ llıc l{"l'\t ekrn .. · Ç k h · ·ı·k R b ~tı~ ~rıh y k egı maz. ün Ü, amuru ıyı ı · Güle oynaya yemeğe haş- tu.· Sadece falcmril sözleri, üstem, u işiı. sonunu dü 
r~~~~ 11\ı l t 0 

• Ona le yoğurulmuştur. Büyücü • )adılar. Rüstemin fikrinı altüst et • şünecek ıcadar uzag· t görecek 
~ I·· °l'liıl ı sen.. 1 d'kJ • ld ,11 ... c.. nün söy e ı erı masa an, SARAYDAN GELEN BiR mişti. bir insan de!!ildı. Fakat. '·c-

~ '( 1 .... 'd-Ssir oldu. ~ .ı 
!> "'" a. • uydurma hikayelerden bat· HABER: HARP VAR: O sırada Semcrkandden niçeri ~ ıa ı uvfimk bir t1.-

dj ~lir ı:.yd~ tutup ka bir !ey değil Rüstem ih~iyar falcıdan gelen bir elçi, mogol impara- ciam<lı. Rü:;temİe c1 ertleşir .. 
· C: le l ;n, Rüs. Diyerek, sofranır. ba§ına ayrıldığı gündeuheri ku!ku toru Timurlcnkten padi~aha kcn kentli fikir\.~r!ni tnl.\~ı • 

4tıJ,. ca' corba t1ertı' ·. .. 1 · · d d b' ı:. • • • ).,.,,·du ·. • ~ 1 nııc{ı • ı:t :r ve §UP ıe ıçın e ya§ıyor u. ır nQme getırnu~\ı 
ıtı .. •Ilı-~ f · - Haydi, şarap ver bana.. - Acaba karmı benim iı- ilk P-ünll'r.1e b!.aıun neden - fadişah, S!elcıı elçıye 

'1"İ <;~k akirlerc bugün seninle kaışı kar9rya 7.erime kimi 5eve<"ek? ibnret olduğu a.:ıld.!Llarn.adı· ı;ok Lakaı e', ett~ Sarn) <ll\ n-:i. 
severain, güzel neıe1i bi'r )emek yi • Deyip duruyordu. Fakat birlta~ aun !onra, Rüs !atıdrnizdir ~m<'. ed ~rrıcnğr1 

yemek yerine zehir yiyor, su 
yerine zehir içiyor. Elçiye 
zeval yoktur derler·. fakat. 
dünyada elçilik ka.dar güç 
lıir vazife yokmuş. 

- Padisahı haksız mı gö· 
rüyorsun ?-Tatar hi!.kümdan. 
nan istediklr.rin~ vermek doğ. 
ru olur mu? Tfü k, o toprak· 
ları kanı balıası11,. aldı .. Ne 
diye .geri versin? Günah de. 
ğil mi dökülen kanlara? 

- Aksi cevrıp 'crmemeliy 
di. lti tatlıya, 1'ağlnmak da. 
ha iyi olurdu. 

_ Ne 0 ? se.ı·k mi korku-
yorsun, tata"'lardan? 

_ Hayır. Be~ ~atarlrı~d.an 
i:orkr.ıuy~runı. (,·~- • n hırm
d,. h: yü:!:dcn iki .!-c,·let ara • 
sm~r l; · h::,r? ~11.rta, bir • 
ı· .. ~ , . •..2: ha i~;n be~ yere ye. 
nidc:l kan d!iite:eğbaiai • • 
ş~zıdükçe ir;im ır:ı;·r!}'or. ~~ 
müz ~.~.. . tl~'anıı ·.r.r) 
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Zam ane 
Bayan la rı 
hakkında 

(Va-Nü) ile bir hasbi hal 
(Ba5taınfı S uncüde) 

ccliği nhpetinde temiz '\e ..,ar 
heyecanı kıymetlidir. Gerçi Za
man, kadınları eski yerinden o:r
natmış, hayatın iniş yoku~larııı:ı 

daha. t azla ite lemis, onu ~etin ' t! 
dal~h <"erc~·anlarla. daha çok 
kartırlamak mecburiyet ine sok • 
nı ııı-;;tur. Fakat im hal, onların, yo
ktL5lara roraplarını çıkarara'k tır
rnanntJısı, inl~lere alabildi~ine ka· 
ınlma-.ı \ 'e <'ereyanlarm dal~ala
rmda hiçbir tehlike sezmek ı ... tt>
nılyerek bayağı Ve dü5kün bir 

.. ZC\ 'k ara!;bnnak senlaslle ya~n
yıp gitmeleri milna-.rna ~clme:r. ... 
~elmemclidir de. .. 

Ben J..•17l:ı.rımızr bu akılıcftl.'n 

tenzih ~elerim. 1iı; be) ~eçırı, 
müfrit moda kurbanını da blr an 
<ı~vel ipt il:ilarmdan l.."Urtulmalan 
ir.in, "m~rhamel-.iz bir utandır
ma" ı'kı .. ına tabi tut ıılmasını 
ran Ye giiniilden i'tiycnlerden:m. 

Hiç ~üph~iz bugünkü nesil 
diinküntlPn farklıdır. Bu farkı ka
bul etmemek gayritahlidir. Zülüf. 
Icri dağınık ve erkek,·ari ..,allaıın 

"allana yürüyen bu~ünkü ~t·ııç ko
dmla, kafecı arka,.md:ı JıPd<: o~•ıa
m15 ablam \ 'e annem bir olabilir 
mi~ Fakat. buıtünküleri tenkit e
ılerken, p<'k bcğt'nlr ıtibi gfirün. 
diiğümü1. diinkülerde bile arama. 
dığtmı:ı pek büyük küll'ctl<'ri, ken
dilerinden i~tememelİ)İ7 değil mi? 
!Ueselii. bu~iinkü ~enç kadının, her 
an için hikmet \'e feri<ıet s&\1l• 

ran bir allaıııc olmasını bekJf'm('. 
meliyiz. Her hareketinde en ri~ld 
mua~ret kitaplanna faş çı'lmrta
<ıak lmklalıklar arastınnaınalıy11. 

Genç kadın .~ ukarda mü5tt-rcken 
şart. koştuğumuz iffet ter<.;e\'('sİ 

içinde ba7.an çocukluk da yapab:. 
lir. Jhı, onun o ya,ta hakkı ... Şlm. 
diki neslin bizi f;&,"'lrtan , .e b:ı.zan 
,·anlı-. hii'kümlere de <1e\lieılen )t'

~ine ·hatası ,·eya meziyeti "ıl!'•k
lığı'' drr. Samimiy<'tidir. Rugiin
kü ~en~ Jm;, dii-,üncliiğünü ~ylii
~·or. Korkumuz, aklına. eseni yap
ma!'ıılır ... t~;llğj şurada ki, iri11 
belli bir hasta gibi, kendisini te
da\'i etmek kolaylığı \'Brdır. 

H IKMf..ET MUNIR 

94.1/3647 
t.taııhul Diirdünc-li kra Mcnıurlo • 

ğundan: 

9U/3647 numaralı .1c.;ııyada mahc • ..ı: 
olup satılmaema karar verilen bir a
det 150 Ura ktynıt.ıtl! 12 llllnbalı R. S. 
A. markalı radyo ma1tını:.sı 21l/ 9/ 9.U 
pazartesi günU saat 16 cltı Galatatia 
Kemal Rffat Ecvmcs'ndo açık art:r. 
ma. surcW() eatışa ~ıknnlncağt ve tek. 

Askerlik ilanları 
Fatlh Askt>rllk ~ub.. ı.lnden : 

l - 337 doğ'lımlu V"' bu doğumlu ~ 
larla muamele t8 1J! fil!' r.o:rnıetini yap. 
mamış yokla:na kaçat;ı iie bakaya ve 
hava tebdili eratın s ~vı<i!le 24/Eylülı 

941 tarihinde ba~'.an•r,ıştır . 

2 - Şubemize mcıı~up eratın hU • 
viyet cUzdanlarlle bcr [ er en geç top. 
lanma gUnCnUn sontı e>lıın 30 Eyllil 
941 salı gUnU saat d 1'! :..ZA kadar şu.. 
bede hazır bulunmalar. lözımdır. 

3 - Bu tarihten srı··:a ı;elecek o.. 
lanlar hakkında ask .. rlı'< luı.nununun 

S9uncu maddesi muclt fr.ce bakaya 
muamelesi yapııacağ: !ilin olunur. 

*""* A"kerlik Dafrt,.lne l>avet: 
Bir mese e hakkın1cı malflmatır.a 

müracaat edilmek U::~r.? Yd, P. Te~. 
meni M . Avni o~. 317 c!n~mlu 30131 
kayıt , •o. ıu İbr:ı!ılm ~c cdetin ya tf'. 
lefonla vey,ıhut dnir~y.:ı gelmek sun.
tile Veznecilerdeki Tiı· ı askerlik dP.l. 
resine ~948 No. ile çcıi> t.c~ıe ımlrıı • 
caat etraes! ll~n olum ..... 

Beyoğlu \ "•rli \ tıknr:lk ı:-uıw.sindco: 
337 doğumlu ts!l\m ve gayri islAm. 

ıar eyllll ayının 24 c:a .. fanba, 25 pc:r
şenbc, 26 cuma 27 C"Jr•artesi ve 2S 
pazar gUnleri ns!<ere r"cvl:edllccckler • 
dir. Pazar gUnU ı;utx- c• •. ı.tır. 

2 - EylUIUn .,~ ln • M sonrrı gelen 
lcr eczalı olara ı. ha lc'uı rr.da kanuni 
muamele yapııa.,aklıt. 

3 - Yultarda :;'tızılı r.'ll"'iE>rdc c;c\·kr. 
dilmek Ozere ııubcyc ml.rıraatıarı ill\n 
olunur. ( 14335) 

*Jı4* 
Beşlkta5 .\8knıtk ~•ıbet.indc: 

Aııkcrllğlnc karar vc:-:Ue:ı\erden 337 
doğumlu ve bun! ırla n•.ıı.mcle gören... 
lcr, t~dilho.va!!ı Litır. § ınuvnzzııf cı. 

ıcr aevkedl!eceklerin.!e~ ~o eylill 9U 
salı gUnn aabah Pnat 9 r.a nüfus eliz. 
de.nlarlle sevke hazır b;r şekilde şu 1;c-. 

m\zdc toplanmnl:ln C••Pcmntyetle llım 

olunur. 

Eminönü \"eril ,\ ııt.• r 1ik ::"ubcsın· 

den: 
ı - 33; doğumlu ç-e tıu dol:'umltı.. 

ıo.rla muameleye tAh! d'~er doğmıu 

erat ııcvkedileceklerdlT 

2 - Bu scvkiyata 2;; Eylül lln to. 
rlhinde bılşlnnıp en soıı t·ıplıınm:ı pi. 
ııU olan 23 Eylül 9U nıunr gilnü !'ona 
trecektlr. 

3 - Sevk !çin y,decl'klc r nUrus cli:r... 
danlarlle sıı-ıt 9 da şubf- •c bulunacak. 
tardır. 

4. - 2 Eylül pazar gtınUnde.'l son':"a 
gelenler bakayl\ nmam .. Jcsinc tAbl 
tutularak haklarında kıı:ıunt muanıc.. 
le yapılacaktır. 

lif olunan bedel k:ymetı muhammen•'• 
nln yllzde yetmiş be~lnl bulmadığı 

eurette o gUnkil ııatış ~~Pı I bırakılaı-.1k 
2-10--941 gUnU ayn: ı;:ıatte ve y!!r. 
de ikinci artırmn SUl'i'ti ı<' satılacnğı 

llAn olunur. (1607<1) 

İstanbul Deniz Komatanb§mtr an 
ı Deniz Gedikli orta okulu için her iki mUsa>ııtka ını•inaıı•na g!ren o. 
kurların kabul listeleri gelmiştir. Allı.kadar okur!nrın acele ısıanbul Deniz 
komutanlığına mUrıı.cnatıarr. (84G8) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

harici asker• kıtaatı ılan arı -----Beher çiftine 36 kuruş 75 santim flat tahınin cd'll'n 50.00P. çift pamuk 
ve ylin kanşık çorap pazarlıkla eatın alınacaktır. lh:ılesl 20- ll- 941 p:ı..ırır. 

teııi J;llnU saat 11 de Ankarııda M. M. V. Satn alma komLwor.unda yapı!a, 
caktır. Katı temlnatr 2756 lira 25 kuruştur. (1137 - 854~ ı 

Tahmin fiyatı bir lturuştan 2.276.000 kilo odun ka11all ır..ı rna eltelltm,·
yc konmuştur. İhalesi 13-l(}-941 pazartesi gUnU saat 15 fi~ ?ıluğladıı. ask<'. 
r1 aatın alma komisyonunda yaprlacakUr. İlk tcm!natı ı 707 liradır. Şart. 

namesi komisyonda görillUr. Taliplerin kanuni vcslka!arilP. Lel'lif mc~~tup. 

lanm ihale saatinden bir saat en·cı komisyona vermeleri. ( ıl3l - 5591) 

" .. 
AgağıJa miktarları yazılı kuru otl:ı r knpnlı zarfta eks!l~mcyc lt<..r.. 

muııtur. İhalesi 10-10 !Hl cuma giinü hizalarmdıL yazılı s:ıatıcrde Vtınd:. 
a skeri salın alma koml.syonunda yapılacaktır. Taliplerin ltanunl vesiknlo. 
rile teklif mektuplannı ihale saatlerinden bir s:ıat evvel lrnmi.qyona vın. 

llleleri. Evsaf ve gartnamelerl tst. Lv. Amirliği satın almr. kc misyonunda 
ııa görülür. 
Miktan 

kllo 
576,000 
560,000 

Tutarı 

lira 
20,160 
J!) 600 

~ f * 

Teminatı 1Jıa 1 c l'ilUl ti 
lira 
1512 16 
1470 15 

(113~S59S) 

Aşağıda yazılı mf'·•a,idm pazarlık la ekslltmelcrl :ı, l 0/ !Hl cuma gUnu 
ıaat 13 de Bolayırda askeri satın alma komlsvnuur. ..!,\ } OI :'acakttr. 'I'ı· .. 
ııplerln belli vakitte koml.syona gelmeleri. 
Chıst Miktarı Tutarı 

Sade yag •. 
::ıamıııı . 

Kuru ot. 

Kilo lira 
6000 10,500 

400.00'> 
400,000 

.\Co ıa- • 

2::?,000 
2 ,520 

·rl'nıinatı 

lira 

10 
tG.üO 
2139 

C1lZ7-SGOO > 

B-eh ·~r k!!oıw H'•l l.uru§tan 51'.'.0GO kilo saaey~1 kapnll z:ırf.a eksiltmeye 
kcn'tluştur. ttıılles' ~: .ıG.941 cuma gilnU aaat 16 d'l B:ı!ıkesl,.d~ r.skerl satın 
alma kom:syonund:ı yapılacaktır. İlk teminatı 502:1 liradır. Ev!a! ve §artnıı . 
meııı Ankara, 1.stnnl"ul Lv. tımln!kleri satınalma ko:n!syo•,lurında görlUr. 
'l aliplerin ka!'lı:n~ \·eınknlarile tc;ıı.r mcktuplnrını ihale saıı.tlı;d~n blr saat 
" " t i korrlı..•~ W:I\ ·ver.neleri. (lo•)!i .. 5163) 

·f. .y. .. 

• ~ beZdl'n ve kenarları saraı;lı kUlliyetıi nııkta:-oa tılhkim ede. 
vatı kılrtl yaptınlııcııktır. tstı-klllerın nilmunelerl!e blr.ı~:te tekiifierlnl 30.9 
1141 tarihine kadar Ankarada M . .M.V. satmalma komisvcnıı:ı:. tıJdlrmeleri. 

(1117.S506) , 

H A B E R. - Akşam poat&M 

939/ 2554. 
Üsküdar icra memurluğundan 

gayri menkul satış ilanı: 
Hasana bor!!;lu Etemin mahcuz 

aşağıda mahal, mevki. numara, 
hudut ve miktarlariyle muham
men kıymetleri ve hali hazır va
ziyetleri yazılı on ile parça gayri 
menkullerin umumi hükümler 
dairesinde E~tılarak paraya c;cv. 
rilmcsine karar verilmiştir. 

l - 142 numaralı gayri mer:. 
kul Kartal çarşısının Ankara 
caddesi üzerinde kain olup 36,75 
metre murabbaı miktarında bir 
kıta arsadır. 

Hududu: Şark an Kiryako So· 
tiriyadis mağazası. şimalen Hacı 
Yorgi veresesi A na.stas Yağhanesi 
garbcn Yanko, veresesi Panani 
mağazası, cenuben Üsküdar cad
desiy'e mahdut, kıymeti 183,::i3 
liradır. 

2 - 143 numaralı gayri men. 
kul, Kartal çarşısının fırın ve 
Hamam sokaklarının köşesinde 
54.50 metre murabbaı miktarın
da bir kıta arsadır. 

Hududu: Şarkan ~fari h.ınesi 
~imnlen Camii şerü sokağı gar. 
ten Kili. e caddesi cenuben sahibi 
senet hanesi ve dükkanlariyle 
mahdut. 
Kıymeti 218 liradır. 
3 - 144 notu gayri menkul 

Kartal çarşısının Ankara c;ı.C. 
desi ve fırın g>kak1 armın kö~e· 
sin<ie 143 notu gayri menkule 
muttasıl 26 metre murabbaı 
miktarında bir kıta arsadır. 

Hududu: Şarkan Mari ve Ani. 
ka hane ve dükkanı şimalen s2-
hibi mülk ma~azası garben tarik 
cenuben Bağdat caddesiyle malı· 
dut. Krymeti 156 liradır. 

4 - 145 notu gayri menkul 
Kart~l çarşrsımn Ankara caddesi 
üzerinde halen 86 taj numarasını 
havi ceph<'5i oluklu saçlı arkası 
hududu piyade caddesiyle tahdit 
edilmiş 46 metre murabbaı mik. 
tarında bir kıta argadır. Hududu 
şarkan Glircüoğlu lstap:~.n kah
vesi . şimal~n Üsküdar cadde .. i 
garben Perik!i Yelecli Kosti dük
kanı cenuben Piyasa caddesiyle 
mahdut, kıymeti 368 liradır. 

5 - 148 numaralı gayri men
kul Kartal Çarşısının Ham.a.m 
sokağında kain olup dahilinde 
9,55 X 6,45 metre ebadında ze· 
minden 0,70 metre irtifaır.<la. bir 
ev temeli :mevcut.tur. Tapu kay
dindeki sn.hası ise 46 metre mu
rabba1 miktarındadır. Hududu: 
Yemini ve arka ı Şerif Ali m~ğa
zası ve bahçesi Yesari Hairz Ali 
hanesi ceph~i Hamam sokağiy. 
le mahdut kıymeti 292 liradır. 

6 - 149 numaralı ~ayri men· 
kul Kartal Soğanlrk Şimendifer 
köprüsü ve tren güzergahında 
37,50 metre murabbaı mikt.;Lrın~ 
da bir kıta arsadır. 

Hududu: Şarkan tarik ve Ba
wn Mıgırdıç hanesi garben şi 
mendifer ~rrahı cenubcn h2-
zinc nam·na istimlak mumur ve 
ubura tahsis kılınan tarik şimr. 
len ~lıgırdıç hanesi kıymeti 56 
lir~ır. 

7 - H6 numaralı gayri men· 
kuı Yakacık ve Pendik yolu üze
rinde 2051,50 metre murabbaı 
miktarında ve 4 taraf hududu 
24 zeytin ağaçlariylc tahdit edil
miş tarladan ibarettir. 

Hududu: Şarkan mütevelli Sü
leym~n şimalen Şeyh Hibnü gar· 
ben Tokatlı Esat cenuben Ali 
Reis mahdumu Hüseyin t;.rtası 
kıymeti 150 lirad· r. 

8 - 14 7 numaralı gayri men. 
kul Yakacık ve Pendik yolu üzz. 
rinde Hacı Cafer mevkiinde 919 
metre murabbaı miktarında. İşbu 
tarla halen bamya ekili olup için · 
de 4 zeytin bir incir ağacı mev. 
cuttw-. Hududu şarkan Recep 
Çavu.ş t;.r'ası şimalen Ali Rei8 
mahdumu H asan tarlası garberı 
tarik, cenuben Arnavut H asan 
tarlası kıymeti 60 lirad:r. 

9 - Tapu 41 numaralı ve ka· 
nunuevvel 331 tarihli kayda na· 
?..aran Kartalda kasabada Üskü
dar caddesinde -11 taj numarasını 
ta.~ımakta olup tapu kaydına na
zaran gazino olup ha'en arsz. 
dır. 

.l\lcsahası 52 metre murabba: 
olup halid ir. 

Takdir edilen kıymeti tamamı 
416 liradır. 

10 - Kanunuevvel 3:11 tarihli 
ve 10 numaralı gayri menkul o· 
lup Kartalda knsaba derununda. 
Ü.;küd.ar caddeıJincle ve tapu kay
dına nazaran kahvehane ve halen 
arsadı r. Mcsahnsı 52 m<'•re mu
rabbaı, takdir edilen ~:ıymet 416 
l iradır 

ikiye tefrik edilmiş ıbiri boş diğe.. 
rinde ikamet edilen iki oda ve 
deniz tarafındaki kısmın etrafı 
duvarla mahdut olup denize o. 
l:ın cephedeki duvar çökmüş. 
tür. Cephede cadclı>ye nazır o1an 
kısrm zemini beton ve t~maınerı 
tuğla ta.~tan ibaret duvarlar var
dır. Üstü ac;ıktır. Mesaha~ı. 135 
metre murabbaıdır. 

Takdir edilen kıymet 1015 li
radır. 

12 - Temuz 335 tarihli ve 
721 No.lu Kartalda kasaba dem · 
nunda Camişerif S:lkağında mu· 
kaddema bir bab hane elyl:'vm 
muhterik arsa. hn~i olup 162 lira 
krymet takdir edilmiştir. 
13 - Tapu temmuz 329 tarih ve 
cilt 34/ 55; 9ü de kaydı Kartalda 
ka~ba derununda Çayırlar mc·.r. 
kiinde 26 numaralı şarkan ilacı 
Salih ağa tarlası. gar:ıen ve ce. 
nuben köy şimalen tarik ile 
mahdut ve tamamına 800 lira 
kıymet takdir edilmiş olan tarla, 

1 - İşbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 20 • 10 _ 1941 
tarihinden itib-ırcn 939 / 2551 
No ile Üsküdar icra daire_c;inin 
muayyen numara·'Jnda herkesin 
görebilmesi i<;in ~çıktır. İlanda 
yazılı olanlard~n fazla malümat 
atmak istiyı>nler, i~bu sarlname
ye ve 9~9 / 25.">4 doRya numar-.ı
t:ıivle memuriyotimizc müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçın 
yukanda yazılı kıvmetin yüzdt? 
7,5 nisbetindc pey vey~ milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (l\Jadcle 124). 

3 - İpotek sahibi alacakI·lar· 
la di~er alakadarların ve irtifak 
hakkı ~ip'~rtnin rııyri menkul 
üzcr:ndeki hak'.~ırını huı.usivle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larım işbu ilan tarihir.den itib~ 
ren 13 gün icindc evrakı mü.~bı. 
te~eri"lc birlikte memnrivetinıizc
bilclirmeleri icabed~· Aksi h ._ı · 
hakları tapu s icili i1e ~~hit 0 1-

madıkr.a satış bedelinin paylacı 

masından haric kalırlar. 
4 - Gösterilen giirıdP ~rttı .. 

maya iştirak edenler arltrrma 
~rtnamesini okumuş ve lüzumlu 
maliımat alınış ve bunlar lama 
men kabul elmiş :ıd ve itibll' O

lunurlar. 
5 - Gayri m ::mkul 3 ikinci 

tet:ırin 19.j 1 tarihinde c11m-ı "Ü'1Ü 
sa~t 14 den 16 ya ksı clar ücık;:_ 
dar icr.:;ı. memurlu~u..,da üq d"h 
bağırdıktan sonra en ı-.-1 - arttı 
ran:ı ih:ıle edilir. Anca~: arttırma 
bedeli muhammen kıymetin vüz
de 75 ini bulmaz veva ~~tıı; istr . 
yenin alacağına ruchanı olan di . 
ğer alacakh'r.r bulunun ta bedc1 

bunların bu gayri menkul ile te 
min e<lilmiş a!acakl~r mn mec
muundan fazlaya cıkmazsa ~:ı 
çok arttıraı.m ta~hhüdü brJ: 
kalmak üzere arttırın.::. 10 gün 
daha temdit edilerek 13 ikinc:. 
teşrin mu tarihinde pa?:ı.rte:i 
riinü saat 14 ten 16 ya ka::la? 
Üsküdar icra memurluiiu 0 -1.::.sm. 
da arttırma be<leli c:.atış iste ·e 
nin alacağına ruçhanı 0lan diğer 
alacaklı!~rın bu gayri menkul ile 
temin edilmiş alacal :ları m"rmu. 
undan fazlaya ~ıkmak F;Artilc en 
çok arttırana ihale edilir .. Böyk 
bir bedel elde erlilmezse ih~ı.le v:::. 
pılmaz. Ve sat·ş talebi diişer. 

Deniz Levazım satın ..... 
komisyonu 111.nıarı 

ı adec bıdon "SaO:öOO lltrelU<. .tJ" 
2 adet bidon '' 150:250 litrelik,. .,ıtı 

Yuknrcta clruı ve miktarı yazılı ikı kalemde cerna:ıttt'· 
cylUI 9-11 cuı.aartesı gilDU saat 11 de pazarlıkla aıınac n ıııı$ 

İsteklilerin belli ı;Un ve saatte Ka:nmp:ışada buluna 
zır bulunmaları . (8469) 

* • • . . n~•Il 
:'.\farmara u..,..,ulıahri K. ,,atm alına komı ... yonu 

Koyun eti iJAaı oo1tıo 1' 
ı - lnhmin olunan bedeli 41040 liradan ıbarCt 72·0 ptJ 

palı zarf u:>ulile eksiltmeye konu lmuştur. e cP 1 
2 - Ekslıtnıcsl 7 blrlnclteşrin 941 salı gUnU 5:ıat 1

, 

Kapmndıık l ltomisyon bınasında yapılacaktır. ·oıııısrı:~ ~ 
3 - Bu işe a!t şartname 205 kuruş mukabllnde 1'

1
b,ret ııı· 

Eksiltmt.ye iştirak ccrocek fstek!llern (3071:!> tlradar:: 11 ıırı ed., 
natlarile bıı-liltte 2490 sayılı kanunun tarüatı veçhlle ta tttO ı> 

ve sııa 
ııt mekluplennı \'e t!caret vesikalıınnı belli ı;Uıı 

1 • ( 1;,325) ..... evveline kıodar kom!.!!yon başkanlığına verme erı. ---

Kayser l vauuııa~e~rı· ,:' 
Kayseri memleket hastanesinin ihtiyacı olan ıO~e~ıııı.: pt'" 

mel tıi>blye açık eks~!tmcye konulmuş ve yapıtacnı;. d ıııılc-' 111 

n Umcol !l • ı 
ıiıl c!Uğü takdirde 8. t0.941 çarşamba gUn ene u\':lıcJ<ll• il"' 
takıı.rrUr etmi~tlr. Muhammen bedı!l 2<J77 tırn oıup ın ısf.811 .ı 

Ö cı· 11%<'rt' ,,... 
radır. Ta liplerin şeraltl anlamak ve listeyi g rm • :ıtı 

8 111~" 
ı!!hbat mlidUrlUklerine ve ihale günü encUmenl d:ıh Y 
lunıır. (Si2·1) 

Ct:\:sı 

Şişe fırçası 

HUblon 

İnhisarlar U. 

.\Jııtt ıu• 

3GOO 
20000 Kg 

~{',,ıı 

p;zarlil4 
., 

Lı\ııtik bandıı iki katlı 6 Adet " 
39xSO eb'admda 1. S. ır 300 4' 

Kauçuk baı;aa 2650xf51~ mın 10 " 
Progrcs banl!ası ll 7!N7(1ôx2 5 " 
Rekor bandası 1200xM4x:t l5 •• .. 
kııuı:u"k banaa "büyük .. t>tzll 25 " '1 

Kauçuk banda "kUc;ük, bezsiz 25 ,, ; ,şıı~ 
1 - Şlş<ı fırı;aları. bUyUk ve kUçUk bOy ıtevı:çu .. 

Hilblon şartname mucibince satın aunacnktır. aııırlıfl OJ'' 
2 - Yukanla clns ve miktar; yRztlı ma ızeme P·tıe~ıllıje 

terilen usul, gün ve saatlerde Kabataşta Lcvazıill ,u ..O-' 
K•JnliS!'Ontmda ynpılacaktır ne g6rfll'! • 

3 .. NUmunelcr ve şartname sözn geçen ;ubi' • ,ıt' 
·g· ııı 

ı~!)1ir • 
lstar.b!ıl J..f""Vcl Mıntail.i.l Depo r. ı? 

ı - 13 adet blsiklct satın alınacaktır. U 1•Jrl11" 
1

11 
2 - 176 liralık .ı:atl teminatın BaKırköy -na.aıı:ltı' ıe ,ı. " 

9 ıo 9H per~enbe gUnU eaat 14 de teminat ma;{ou ._, .. urı 1• 
· • ırı:.n Hr.va Mrntnka Depo Amirliğinde sa•m aıına -<0 

t 

Is tan bu! D<": ~~~ d • • ..ı .. n: . A ... ~~ıo~ ;> I 
1 ....... .... t ..J Penu kte lskeıe ndn nam: :!IJ er :>a v. tu " 12 r..- .,._ 

ll!l2lneye aıt bu ..ınaı. t 'Jğla ve ·nr~m.. atı "ıı. •0~ .,...ı .ı> t 

:ıalen s<ikilk ve Jağın ı k bı r ;oa zıyetlc oo.ııunan 1~ '" I ·r• ..,.t 
2•vV ti 

acektır. Hazine nısseslnln nıunammen tı.: • 
1 

J :P 
, Cil " p ' :ıatı (202,50> ıiradır. Artırma : .<!9 -ıl-9U tıazıı • da ya~ 

ı.;..,..ıAk .MüdUrıtiğUnde toplanacaK otan ı<om s V J-' çır. ? 
ızahat için Milli gm,Ak t tincU kalemine gormeı< 

M. M. VekJ~el ueı .. z 
1-11-9H tarihinde Anknrada Harp 1\ ·a , 

ıt.>'Ö an hesap ve muamele memur .>ku.ur.a .. ~.ı:.ı. • .... 
nu.,... 

merr.uru yet ştllınek uzere yeueK suı.ıa: 11&1 ıın rt ·• 
nacaktır. eli ıı.t ,.. 

Istekhıerın ~era ti ve :mUhan ta.1hlnı l:l ğ"ren•rı t ıt:Df' 
• V 1<AIC ,,,. 

teşekküllerine ve A.nkarada ouıunanlıı.rın da e ( 104ıt 
mlJdUrlUğUne en kısa bir zamanda mUro.caa ~1arı f(t' 

1t''' . Jar• Devle t Dcmiryolla rı ve L1 01a rı 

U m um idaresi il anlar• ııııfl 'Jı 
--------- - - - rııt1'1 o.,.~ Muhammen bedc11 ( SOOOı Ura olan 50 metre (ls.1 ıı:r 

metre murabbaı 3 m/ m kalınlığında &stlk ,evh3 aS1 .ışııJl ti 
.-;linll s:ı.at !H) on dörtle Haydarpa,şada Gar bill ~ 
tarnfınuln:ı açık eksiltme usulıte satın alınncaittır~ıcıt et 

Bu işe girmek isteyenlerin 1225) liralık rnuva e ııad" 
L ... yin ettiğı vesatkle birlikte eksiltme gUnU ssatlrı dJ 
ncaatıarı ltı.zım:iır. 

0111
ro!C 

Bu ~e alt şartnameler konıtsyondıı.n pnrasıı 

İstanbul 

Üsküdar Tabaklar mahallesinin Balcı 

6 - Gayri menkul kentli5ine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karart fesholuna . 
rak kendisinden evvel en vüksek 
teklifte Lulunan kimse a;zetmi~ 
oldu,;'11 bedel'e :ı.lma~a razı oluı: 
. a. ona, razı olmaz ,·eya bulun
mazsa hemen 7 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılın en çok art
tırana ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve gecen günler iç.in 
yüzde 5 ten hc~;.rı clun:.ıcak faiz 
ve diğer zarar'ar ayr!ca hü:..me 
h~r.et kalmaksızın m_<'murireti lıauıp ve tehlikeli bır vaziyette oıduğ'lı > ) 
mı?.ce alı<'ıdan tahsıl olunur. ~dresi bulunamıyan hissedar Hemziye tebllğ:ı. t !{ ııetıl' ~ 
(~ladde 13!H. llC!:!r tarihinden itibaren 20 gün zarfındn ı;-cr~rde )ıııf1 p1• 

7 -- • \l:cı :ırttırma bedl'li ha- sahipleri tarafından tehlike glderilmedi~i takd .,.etllt 
ricindc olarak y~lmz tapu ferağ H Uncu maddesine tevfıkan belediyece yıkmak s;ı;o9) 
harcını yirmi sene1ik vakıf taviz ğl teblığ yerine kaim olmak Uzerc llil.n olunur. < ·cf' .,.e 

11 _:._ Temmuz 3:l5 tarihli ve C. 
numaralı l{artald~ kasaba deru
nunda Oskiidar caddesinde mı·
kaddema mağa.z;ı. ve bir ibab h<'• 
ne elyevm mubtcrik arsa ve ha· 
len Uzerinde tahminen 80 metre 
murabbaı kı;;men taştan bir kat. 
h üstü alaturka kiremitle mestur 

bedelini ve ihale karar pullarını , - - -··-·· .- uost !ı;ıı 
vermiye mecburdur. ve müterakim vakıf icare i aıı. , rıhte üsl< ·şbll 11~ 
~Iüterakkim verıtiler, tcnvir:.t cıya ait olmayıp arttırma bede. oda_ındıı ~~fııı'• 

,.e tanzifat ve dellaliye resmir- tinden tenzil olunur. İşbu ırn n; arttırma .. "'j1jt1 ° 
den mütevellit ıbelediye rusumu 1 menkul yukarıda gösterilen ta. satılacagı 


